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Подцелине Iв – „Плато за третман отпада“ у оквиру
Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди
Број пројекта: 1223
Датум: новембар 2015
Објекат:
Место:
Наручилац:

комплекс платоа за третмане различитих врста отпада
део катастарске парцеле 11234/5 КО Кикинда, које се налазе у
површинама целине Iв за које је предвиђена израда урбанистичког
пројекта
ASA Kikinda d.o.o.
Војводе Путника 1, 23300 Кикинда, Србија

Овај пројекат је урађен у Заводу за хидраулику Института за водопривреду „Јарослав
Черни“, у новембру 2015. године.
У изради пројекта учествовали су:
Одговорни пројектанти:
Одговорни урбаниста за руковођење израдом
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката:
Одговорни пројектант архитектонских пројеката,
уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације:
Одговорни пројектант хидротехничких објеката
и инсталација водовода и канализације:
Одговорни пројектант електроенергетских
Инсталација ниског и средњег напона:
Сарадници:

Бојан Алимпић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 200 1467 14

Ивана Илић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 N259 14
Марија Петровић, дипл.грађ.инж.
лиценца број: 314 N754 14
Тихомир Гаврић, дипл.инж.ел.
лиценца број: 350 8712 04
Марија Ракић, дипл.инж.техн.
Вишња Николић, дипл.инж.пејз.арх.
Александра Симић, дипл. биолог-еколог

Директор:

__________________
Милан Димкић
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I.2 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНИХ ПРОЈЕКТАНАТА
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д.
Предмет број: 1223
Решење број: 3271/1
Датум: 22.10.2015.

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

доносим следеђе:

РЕШЕЊЕ
Којим се за ОДГОВОРНЕ ПРОЈЕКТАНТЕ техничке документације:
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ПОДЦЕЛИНЕ Iв „ПЛАТО ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА“ У ОКВИРУ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У КИКИНДИ
Одређују:

Одговорни урбаниста за руковођење израдом
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката:

Одговорни пројектант архитектонских пројеката,
уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације:

Одговорни пројектант хидротехничких објеката,
и инсталација водовода и канализације:

Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
ниског и средњег напона:

Бојан Алимпић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 200 1467 14

Ивана Илић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 N259 14

Марија Петровић, дипл.грађ.инж.
лиценца број: 314 N754 14

Тихомир Гаврић, дипл.инж.ел.
лиценца број: 350 8712 04

Именовани поседују одговарајућу стручну спрему, радно искуство, лиценцу и положен стручни испит,
сходно члану 128. Закона о планирању и изградњи.
Одговорни пројектант је дужан да се при изради предметне техничке документације придржава
одредаба релевантних Закона и то да потврди ИЗЈАВОМ по овом решењу.

Директор:

___________________________
Милан Димкић
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I.4.1. ИЗЈАВЕ ОДГОВОРНИХ ПРОЈЕКТАНАТА О ПОШТОВАЊУ ЗАКОНА
ПРОПИСА И СТАНДАРДА
На основу решењa 3271/1, Завода за хидраулику Института за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. из
Београда од 22.10.2015. год. као одговорни пројектанти за израду следеће техничке документације:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ПОДЦЕЛИНЕ Iв „ПЛАТО ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА“ У ОКВИРУ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У КИКИНДИ
Дајемо следеђу

ИЗЈАВУ

Да су при изради предметне техничке документације и усклађивања са урбанистичким параметрима
Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди у свему поштоване
одредбе Закона и стандарда Србије, као и прописи и препоруке који се примењују за предметне радове,
као и да је предметна документација међусобно усаглашена.

Одговорни урбаниста за руковођење израдом
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката:

Бојан Алимпић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 200 1467 14
______________________________

Одговорни пројектант архитектонских пројеката,
уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације:

Ивана Илић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 N259 14
______________________________

Одговорни пројектант хидротехничких објеката
и инсталација водовода и канализације:

Марија Петровић, дипл.грађ.инж.
лиценца број: 314 N754 14
______________________________

Одговорни пројектант електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона:

Тихомир Гаврић, дипл.инж.ел.
лиценца број: 350 8712 04
______________________________

Београд, 08.02.2016. год.
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I.5 ПОТВРДА ПРЕДУЗЕЋА О ПРИДРЖАВАЊУ ЗАКОНА, ПРОПИСА И
СТАНДАРДА
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д.
Предмет број: 1223
Решење број: 3271/2
Датум: 08.02.2016.
На основу Оснивачког акта Института за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. из
Београда и у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'',
бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) издајем следеђу:

ПОТВРДУ

О ПРИДРЖАВАЊУ ЗАКОНА, ПРОПИСА И СТАНДАРДА
ПРИ ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ПОДЦЕЛИНЕ Iв „ПЛАТО ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА“ У ОКВИРУ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У КИКИНДИ

Овим се потврђује да се Завод за хидраулику Института за водопривреду „Јарослав
Черни“ а.д. из Београда, ул. Јарослава Черног бр. 80, приликом израде предметне
техничке документације придржавао одредаба закона и других прописа, стандарда,
техничких норматива и норми квалитета, чија је примена обавезна при изради
наведене документације.

Директор:

___________________________
Милан Димкић
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III.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

1. Правни и плански основ:






Закпн п планираоу и изградои (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка,
64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 –
Одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
Правилник п садржини, нашину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и
урбанистишкпг планираоа (''Сл. гласник РС'', бр. 64/2015 пд 20.07.2015.г.)
„План детаљне регулације регипналнпг центра за управљаоем птпадпм у
Кикинди“ (Сл. лист ппщтине Кикинда, бр. 47/2013)

2. Обухват урбанистичког пројекта

Границпм пбухвата Урбанистишкпг прпјекта пбухваћена је парцела 11234/5, КО Кикинда,
дпк је предмет пвпг прпјекта ппдцелине Iв пдређена „Планпм детаљне регулације
регипналнпг центра за управљаоем птпадпм у Кикинди“ (Сл. лист ппщтине Кикинда, бр.
47/2013). Предмет пвпг урбанистишкпг прпјекта је ппдцелина „Iв“ кпји је ПДР-пм
предвиђен за даљу разраду према инфпрмацији п лпкацији 130-353-32/2014-01. Даља
планска разрада се пднпси на деп парцеле на кпм су планирани платпи са технплпщким
прпцесима.
Граница урбанистишкпг прпјекта и предмета урбанистишкпг прпјекта дата је на графишкпм
прилпгу бр. 2: Граница обухвата урбанистичког пројекта. Пре израде Урбанистишкпг
прпјекта изврщенп је припајаое дела парцеле 19363, кпји је пбухваћен Планпм детаљне
регулације, парцели 11234/5, такп да пбухват пвпг урбанистишкпг прпјекта шини цела
нпвпфпрмирана парцела 11234/5.
3. Услови изградње

3.1. Извпд из плана вишег реда
ИЗВПД ИЗ „ПДР регипналнпг центра за управљаоем птпадпм у Кикинди":
ПРАВИЛА УРЕЂЕОА:

1

Цеп кпмплекс Регипналнпг центра се пграђује жишанпм пградпм неппхпдне висине за пву
врсту пбјеката, какп би се усппставилп кпнтрплисанп управљаое центрпм, спрешип
некпнтрплисани приступ људи и живптиоа и некпнтрплисанп разнпщеое птпада утицајем
ветра и др., на минималнпм пдстпјаоу 14,0m пд најближе ивице канала у пквиру
ппдцелине II– „Опщтински пут“.
Кпнцепција уређеоа зелених ппвршина услпвљена је специфишнпм наменпм прпстпра.
Појас заштитног зеленила ће се фпрмирати кпнтинуиранп пкп тела деппније према
граници планскпг ппдрушја и у ппјасу сапбраћајнице према Регипналнпм центру за
управљаое птпадпм. Приликпм фпрмираоа пвпг ппјаса кпристиће се жбунасте и
дрвенасте аутпхтпне шетинарске и листппадне врсте какп би ппјас бип у функцији целе
гпдине. Овакп фпрмиран ппјас имаће санитарнп-декпративну функцију и утицаће какп на
спрешаваое загађеоа гаспвима, пращинпм, лаким птпадпм и букпм такп и на ствараое
визуелне баријере, са циљем ублажаваоа пптенцијалнп негативних ефеката и велике
сагледивпсти у пкружеоу.
Защтитни ппјас пкп тела деппније се састпји из затравоених ппврщина, шија је улпга да се
пбезбеди непметан приступ инфраструктурним впдпвима и спреше оихпва евентуална
пщтећеоа пд кпреоа дрвећа и ппјаса виспкпг растиоа, кпји се састпји пд здравих и
непщтећених примерака ппстпјеће вегетације и дппуоава се кпмбинацијпм лищћара и
шетинара.
Минимална щирина кпнтинуиранпг зеленпг ппјаса према пкплнпм ппљппривреднпм
земљищту изнпси 8,0-15,0m, у зависнпсти пд прпстпрних мпгућнпсти.
Карактеристичне целине и ппдцелине
Планскп ппдрушје је према урбанистишким, мпрфплпщким и функципналним
карактеристикама ппдељенп на две целине:
Урбанистичка целина I-„РЕГИПНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ”
- Урбанистишка ппдцелина Ia - „ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ
- Урбанистишка ппдцелина Iб - „ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ”
- Урбанистичка ппдцелина Iв ”ПЛАТП ЗА ТРЕТМАН ПТПАДА” – oбухвата неизграђен
прпстпр у северпзападнпм делу планскпг ппдрушја, на кпме је планирана изградоа
пбјеката кпји ће бити у функцији третмана птпада кпји се дпвпзи на деппнију и
привременпг складищтеоа примарнп сепарисанпг птпада. Нашин третмана птпада
(смаоеое птпада на извпру, ппнпвп кприщћеое птпада, рециклажа, кпмппстираое,
анаерпбна дигестија, инсинерација птпада, нпве технплпгије у функцији третираоа
2

птпада, алтернативне технплпгије) ће зависити пд врсте и кплишине птпада кпја ће се
дпвпзити на лпкацију Регипналнпг центра;
Урбанистичка целина II - „ППШТИНСКИ ПУТ”
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
-ппшта правила грађеоа
У пбухвату Плана забраоена је изградоа стамбених и стамбенп-ппслпвних пбјеката и
других пбјеката кпји нису у функцији Регипналнпг центра за управљаое птпадпм. На
грађевинскпј парцели Регипналнпг центра за управљаое птпадпм мпгу се градити
разлишити пбјекти и ппстрпјеоа кпја су намеоена функципнисаоу регипналне деппније:
прпизвпдни, складищни, ппслпвни, инфраструктурни, кап и административнп-управни
пбјекти.
Пграђиваое кпмплекса Регипналнпг центра са улишне стране, збпг специфишнпсти радне
делатнпсти шија изградоа захтева ппсебне услпве у ппгледу функципналнпг издвајаоа
или защтите неппсреднпг пкружеоа, мпже се извести зиданпм пградпм висине дп 2,20m,
пднпснп према услпвима кпје пдреди надлежни прган.
Зидане и друге врсте пграда ппстављају се на регулаципну линију такп да пграда, стубпви
пграде и капије буду на грађевинскпј парцели кпја се пграђује. Ограђиваое према
суседним парцелама (бпшни и задои деп пграде) мпже се рещити живпм пградпм или
транспарентнпм пградпм дп висине 2,20m. Од суседнпг ппљппривреднпг земљищта
пграда се мпра пдмаћи на мин. 0,50m. Ограда мпже бити делпм пуна, прпвидна или
делимишнп прпвидна у складу са услпвима ппстављаоа (према улици или према суседу),
изведене пд ппеке, дрвета, метала, кпмбинације материјала или кап жива пграда.
-правила грађеоа пп урбанистичким целинама и ппдцелинама
Урбанистичка ппдцелина Iв – „ПЛАТП ЗА ТРЕТМАН ПТПАДА”
У Регипналнпм центру за управљаое птпадпм у Кикинди предвиђене су следеће
технплпгије третмана птпада: биплпшки третман птпада је прпцес разградое
бипразградивпг прганскпг птпада ради дпбијаоа кприсних материјала за
кпндиципнираое земљищта (кпмппст) и/или енергије (метан) и пбухвата: кпмппстираое
или анаерпбну дигестију. Врщи се ради ради смаоеоа пдлагаоа бипразградивпг птпада
на деппнију, пднпснп смаоеоа емисије гаспва са ефектпм „стаклене бащте“ и оихпвпг
утицаја на живптну средину; физичкп-хемијски третман свих врста птпада кпјим се
3

смаоују ппасне карактеристике птпада; термички третман врщи се уз искприщћеое
енергије кпја се ствара сагпреваоем (самп акп је тп екпнпмски пправданп) и акп се за
спаљиваое не кпристи дпдатна енергија, псим за иницијалнп паљеое, или се птпад
кпристи кап гпривп, пднпснп дпдатнп гпривп за кпинсинерацију; спртираое са преспм, и
механичкп пдвајаое са прпизвпдопм алтернативнпг гприва (РДФ).
Имплементација билп кпје пд набрпјаних технплпгија зависи искљушивп пд услпва кпје
намеће сталнп растуће тржищте управљаоа птпадпм, кап и пд дпгпвпра између
стратещких партнера. Није мпгуће претппставити временски пквир нити редпслед кпјим
ће ппстрпјеоа за третман птпада бити грађена у пквиру Регипналнпг центра за
управљаое птпадпм у Кикинди.
За ппврщину ппдцелине „Платп за третман птпада“, предвиђена је израда Урбанистишкпг
прпјекта кпјим ће се дефинисати намена, тип, габарит и спратнпст пбјеката, кап и избпр
материјала кпји ће се упптребити при изградои, и тп за специфишне пбјекте са
кпмплекснијпм технплпгијпм. Слпженпст и функципналнпст пбјеката пдредиће се на
пснпву технплпщке щеме у складу са наменпм кпмплекса. Уз сваку технплпщку щему
неппхпднп је дпстављаое Идејнпг прпјекта или рещеоа.
За све пстале, маое слпжене пбјекте (платпи, надстрещнице без технплпщкпг ппступка,
мпнтажнп-демпнтажни, мпбилна ппстрпјеоа и сл.) кпји ће се градити или ппстављати на
пвпј ппврщини, у складу са технплпщким прпцеспм третмана птпада, није пптребна
израда Урбанистишкпг прпјекта. За исте је пптребнп да уз захтев за издаваое лпкацијске
дпзвпле или рещеоа п пдoбреоу у складу са Закпнпм, инвеститпр дпстави ситуаципнп
рещеое са уцртаним пплпжајем пбјекта у пднпсу на ппстпјеће пбјекте у пкружеоу и
идејним рещеоем пбјекта (габарит, спратнпст, ппис кпнструкције, материјал и др.
карактеристишнп за планирани пбјекат).
Услпви из плана за израду Урбанистишкпг прпјекта за изградоу слпженијих пбјеката у
технишки-технплпщкпм смислу за пптребе третмана птпада, мпрају да буду у пптпунпсти
прилагпђени пптребама и захтевима технплпгије кпја ће се имплементирати кап и да се
планпм дефинисана грађевинска линија мпра задржати.
Прпстпр платпа за привременп складиштеое птпада
Нпви пбјекти кпји се буду градили за пптребе привременпг складищтеоа примарнп
сепарисанпг птпада, на ппврщини у пквиру ппдцелине кпја је за тп намеоена, мпгу бити
затвпренпг, пплуптвпренпг или птвпренпг (надстрещница) типа кап мпнтажнп4

демпнтажни, мпбилна ппстрпјеоа и сл. За исте је пптребнп да, уз захтев за издаваое
лпкацијске дпзвпле, инвеститпр-пператер дпстави ситуаципнп рещеое са уцртаним
пплпжајем пбјекта у пднпсу на ппстпјеће пбјекте у пкружеоу и идејним рещеоем пбјекта
(габарит, спратнпст, ппис кпнструкције, материјал и др. карактеристишнп за планирани
пбјекат). Лпкацијска дпзвпла се издаје на пснпву плана.
Хпризпнтална регулација:
Положај грађевинских линија – надземна: према графишкпм прилпгу; ппдземна
грађевинска линија мпже да пдступа пд надземне у пквиру ппдцелине. Растпјаое
грађевинских линија пд бпшних и задоих граница парцеле пдређује се према минималнпј
щирини за прптивппжарни пут (једнпсмерни - 3,50m, двпсмерни – 6,00m). Удаљеое
пбјеката (грађевинских линија нпвпизграђених пбјеката или дпградои) пд границе
суседних парцела је мин. 3,50m пд защтитнпг зеленпг ппјаса, а са псталим наменама ½
висине пбјекта акп је задпвпљен прптивппжарни услпв. Минималнп удаљеое пбјеката на
истпј парцели је мин ½ висине вищег пбјекта, уз задпвпљеое технплпщких,
прптивппжарних и псталих услпва.
Урбанистички параметри:
Индекс заузетпсти и изграђенпсти се пдређују према намени и технплпщким
пптребама, пднпснп:
- индекс заузетпсти: мах 60% (рашунајући све пбјекте виспкпградое и платпе са
сапбраћајницама и паркинзима),
- индекс изграђенпсти: мах 1,5.
- Прпценат ушещћа зеленила je cca 40%.
Висинска регулација се прилагпђава делатнпсти (технплпгији), а максимална спратнпст је
Пв. Висине пбјеката нису дефинисане, јер ће зависити пд специфишних технплпщких
прпцеса. Дпзвпљена је изградоа ппдземних етажа укпликп нема сметои гепмеханишке
или хидрптехнишке прирпде. Кота приземља планираних пбјеката утврђује се у пднпсу на
кпту нивелете јавнпг или приступнпг пута, пднпснп према нултпј кпти пбјекта. Кпта
приземља пбјеката треба да је вища пд кпте нивелете јавнпг или приступнпг пута, пднпснп
да је пд нулте кпте пбјекта вища за мин. 15cm.
Архитектпнскп-грађевинска структура и обрада је стандардна у складу са наменпм
пбјекта. Објекти треба да буду функципналнп и савременп ппремљени уз примену
савремене технплпгије.
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Изградоа других пбјеката у пквиру ппдцелине: други пбјекти у пквиру ппдцелине
планирани су у складу са прпгрампм инвеститпра-пператера, наменпм и захтевима
технплпщких ппступака.
Смештај впзила на парцели (путнишких и теретних): у складу са нпрмативима за
делатнпст, а у складу са Правилникпм п ппщтим правилима за парцелацију, регулацију и
изградоу („Сл. гласник РС“, бр. 50/11):
- прпизвпдни пбјекат - 1 ПМ на 200 m2 кприснпг прпстпра,
- административни пбјекат - 1 ПМ на 70 m2 кприснпг прпстпра.
За паркираое теретних впзила пбезбеђује се ппсебан паркинг прпстпр на грађевинскпј
парцели, изван ппврщине јавнпг пута, димензипнисан према карактеристикама впзила и
капацитетима Регипналнпг центра за управоаое птпадпм. Осим уређеоа пещашких и
кплских приступа, кап и приступа за несметанп кретаое старих, хендикепираних и
инвалидних лица у пквиру Регипналнпг центра кпји су намеоени за јавнп кприщћеое,
планира се и извпђеое интерне сапбраћајнице, кап и пптребне манипулативне ппврщине
пп правилу са тврдим застпрпм.
Слпбпдне ппврщине на парцели се пп правилу пзелеоавају и хпртикултурнп уређују
(травоаци, цветоаци, дрвпреди и сл.) и пплемеоују урбаним мпбилијарпм.
Обавезнп ппремаое грађевинске парцеле (минимална кпмунална ппремљенпст)
ппдразумева пбезбеђеое следећих инфраструктурних пбјеката:
- приступни пут,
- впдпснабдеваое,
- прикупљаое и прешищћаваое свих врста и категприја птпадних впда,
- прикљушак на електрпенергетску и телекпмуникаципну мрежу
- уређеое манипулативнпг прпстпра, паркинга за разлишите врсте впзила,
- уређеое ппсебне прпстприје или пграђенпг прпстпра са ппсудама за прикупљаое
птпада,
- предузимаое предвиђених мера защтите живптне средине.
- пбезбеђеое защтитнпг растпјаоа пд суседних парцела са другпм наменпм
ппдизаоем защтитнпг зеленпг ппјаса у границама грађевинске парцеле.
Заштита живптне средине, технички, санитарни и безбедпнпсни услпви:
Оснпвни услпви защтите живптне средине пстварују се применпм правила и мера
защтите, уређеоем прпстпра, изградопм и будућпм рекпнструкцијпм пбјеката у складу са
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Правилима уређеоа и грађеоа, технишким и санитарним прпписима, екплпщким
услпвима и прикљушеоем на насељску инфраструктуру кап и уређеоем јавних и
сапбраћајних ппврщина у пквиру ппдцелине. Обавезнп се дефинище карактер прпграма и
мере защтите живптне средине, са свим елементима защтите у пквиру пбјекта,
инсталација и ппреме у пквиру ппдцелине са искљушеоем из прпграма реализације свих
пних кпји пп услпвима кприщћеоа и защтите, пднпснп намени, не пдгпварају карактеру
ппдцелине, пднпснп у складу са пдлукпм п ппступку прпцене утицаја на живптну средину.
Оснпвни безбеднпсни услпви везани су за примену сеизмишких прпписа, прптивппжарних
прпписа и услпва защтите пд ратних разараоа кпји су пбавезни кпд прпјектпваоа и
изградое пбјеката. Кпд већих инвестиципних радпва неппхпднп је изврщити детаљнија
истраживаоа са аспекта микрпсеизмике и инжеоерске геплпгије.
Заштита прирпдних и културних дпбра
У складу са шланпм 109 Закпна п културним дпбрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94), акп се
при извпђеоу радпва наиђе на археплпщка налазищта или на археплпщке предмете,
извпђаш радпва је дужан да пдмах, без пдлагаоа прекине радпве и пбавести надлежни
Завпд за защтиту сппменика културе и да предузме мере да се налаз не унищти и не
пщтети и да се сашува на месту и у пплпжају у кпме је пткривен.
Етапнпст реализације: мпгућа је фазна реализације у складу са планпм и прпгрампм
пператера.
Реализација је предвиђена:
- директнп на пснпву Правила уређеоа и грађеоа за једнпставне и ппмпћне пбјекте пбјекте без технплпщкпг прпцеса (затвпренпг, пплуптвпренпг или птвпренпг типа надстрещница кап мпнтажнп-демпнтажни, мпбилна ппстрпјеоа и сл.),
- а УП-пм у пквиру ппдцелине или дела ппдцелине за специфишне пбјекте са кпмплекснпм
и слпженпм технплпгијпм, кпју дефинище слпженпст и функципналнпст пбјеката а на
пснпву технплпщке щеме у складу са наменпм кпмплекса.
3.2. Намена
Урбанистичка подцелина Iв – „ПЛАТО ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА” која је предмет овог
урбанистичког пројекта, садржи седам платоа за третман отпада, и два платоа за
складиштење отпада без третмана.
На сваком платоу заступљена је специфична технологија третмана отпада. Технологије
третмана отпада по платоима:
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1. П1 - Механички третман отпада
2. П2 - Биолошки третман отпада – компостирање
3. П3 - Физичко-хемијски третман отпада – третман електронског и
електричног отпада
4. П4 - Физичко-хемијски третман отпада - солидификација
5. П5 - Физичко-хемијски третман отпада – третман течног отпада
6. П6 - Биолошки третман отпада - биоремедијација
7. П7 – Физичко-хемијски третман отпада – третман медицинског отпада
Поред ових 7 платоа постоје два платоа без сложене технологије, то су два платоа за
привремено складиштење опасног отпада.

3.2. Нивелација и регулација и други специфични услови
Предметна локација је уређена тако да јој се приступа са платоа пратећих садржаја
приступном саобраћајницом дужине 222,5m. Прва два платоа у подцелини „Iв“, са леве
и десне стране приступне саобраћајнице дозволу добијају директно на основу Плана
детаљне регулације на основу Правила уређења и грађења за једноставне и помоћне
објекте - објекте без технолошког процеса (затвореног, полуотвореног или отвореног
типа - надстрешница као монтажно-демонтажни, мобилна постројења и сл.). Конкретно
се ради о платоима за привремено складиштење опасног и неопасног отпада.
Платоима 1-7 се приступа директно са приступне саобраћајнице. Платои су постављени
са обе стране приступне саобраћајнице тако да је минимални размак између платоа
3,3m. Плато 1 са објектом хале одмакнут је 7,85m од платоа складишта отпада и 7m од
платоа за компостирање, да би се задовољили противпожарни услови за минимално
удаљење објеката која износи половину висине објекта. Хале на платоима П3 и П7 су
удаљене 6,5m од суседних платоа П2 и П6.
Простор између платоа уређен је као затравњена површина.
Овим урбанистичким пројектом су дефинисане грађевинске линије платоа које су у
складу са „Планом детаљне регулације регионалног центра за управљањем отпадом у
Кикинди“. Оне су на графичком прилогу

бр. 3: План нивелације и регулације дате преко

координатних тачака.
Поред грађевинских линија платоа, овим Урбанистичким пројектом су дефинисане и
грађевинске линије планираних објеката хала.
Фазна изградња је дозвољена, у складу са важећим ПДР-ом. Фазна изградња платоа П2
и П6 је дефинисана фазама А и Б, као што је приказано на графичком прилогу бр. 2:
„План нивелације и регулације“. Фазна изградња хала у којима су смештена
постројења изводиће се у складу са динамиком која одговара оператеру. Фазна
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изградња хале подразумева и фазну изградњу припадајућег платоа, до попуњавања
максималних предвиђених капацитета.
Паркирање је планом детаљне регулације предвиђено у зони Iб Пратећи садржаји.
За ову зону предмета урбанистичког пројекта ће, по прорачуну из ПДР-а да на 200m2
дође 1 паркинг место, бити потребно 20 паркинг места (3955m2/200m2/п.м.=20).
Према условима преузетим из ”Плана детаљне регулације регионалног центра за
управљање отпадом у Кикинди“ цео комплекс Регионалног центра се ограђује жичаном
оградом неопходне висине за ову врсту објеката, како би се успоставило контролисано
управљање центром, спречио неконтролисани приступ људи и животиња и
неконтролисано разношење отпада утицајем ветра и др., на минималном одстојању
14,0m од најближе ивице канала општинског пута.

4. Нумерички показатељи

У предметној зони која се технички дефинисала овим урбанистичким пројектом,
проценат зелене површине је 41,6% што је више од ПДР-ом дефинисаног процента за
целу парцелу, тако да предметна зона обраде УП-а неће променити укупан проценат
зелених површина на мањи проценат. Укупне површине саобраћајница и платоа са
објектима је 58.1% од предмета обраде овог УП-а односно 22946,74m2. Сама површина
објеката је 3955,4m2 што чини 17% од површине предмета разраде овог УП-а.1
Предметна зона овог УП-а не захтева посебан саобраћајни прикључак на јавну
површину већ ће се комуникација обављати преко постојећег комплекса који је већ
прикључен на јавни пут.
У табели 2. дати су детаљни урбанистички параметри, који су усклађени са захтевима
плана вишег реда.

1

Све површине су дате у односу на предмет обухвата урбанистичког пројекта.
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Табела 2: Урбанистички параметри уређеоа лпкације
1. Обухват Урбанистишкпг прпјекта
2. Ппврщина предмета разраде УП-а ппдцелине “Iв”
3. Брутп ппврщина свих платпа
4. Ппврщина сапбраћајних ппврщина
5. Зелене ппврщине
6. Брутп развијена ппврщина пбјекта
7. Степен или индекс изграђенпсти
8. Степен или индекс заузетпсти (платпи и сапбраћајнице)
9. Спратнпст пбјекта

193308,18 m2
22946,74 m2
10837 m2
2494 m2
9547,3 m2
3955,4 m2
0,17
58,1%
приземни

100 %
47.2 %
10,9 %
41,6 %
17,24 %

5. Начин уређења слободних зелених површина

Кпнцепција уређеоа зелених ппврщина је такпђе услпвљена ”Планпм детаљне регулације
регипналнпг центра за управљаоем птпадпм у Кикинди“, такп щтп је пптребнп фпрмирати
непрекинути ппјас зеленила према граници парцеле. Приликпм фпрмираоа пвпг ппјаса
кпристиће се жбунасте и дрвенасте аутпхтпне шетинарске и листппадне врсте какп би
ппјас бип у функцији целе гпдине. Овакп фпрмиран ппјас имаће санитарнп-декпративну
функцију и утицаће какп на спрешаваое загађеоа гаспвима, пращинпм, лаким птпадпм и
букпм такп и на ствараое визуелне баријере, са циљем ублажаваоа пптенцијалнп
негативних ефеката и велике сагледивпсти у пкружеоу.
Защтитни ппјас пкп тела деппније се састпји из затравоених ппврщина, шија је улпга да се
пбезбеди непметан приступ инфраструктурним впдпвима и спреше оихпва евентуална
пщтећеоа пд кпреоа дрвећа и ппјаса виспкпг растиоа, кпји се састпји пд здравих и
непщтећених примерака ппстпјеће вегетације и дппуоава се кпмбинацијпм лищћара и
шетинара.
Минимална щирина кпнтинуиранпг зеленпг ппјаса према пкплнпм ппљппривреднпм
земљищту изнпси 8,0-15,0m, у зависнпсти пд прпстпрних мпгућнпсти.
Урбанистишким прпјектпм су дефинисане 2 зпне зелених ппврщина, са ниским и виспким
зеленилпм, према графишкпм прилпгу «План намене ппврщина».
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6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

6.1. САПБРАЋАЈНП РЕШЕОЕ
Кплски приступ предметнпј лпкацији ће бити пбезбеђен прекп Опщтинскпг пута II реда
Ада-Кикинда- државна граница (Теремијски пут) дп платпа Iб пратећих садржаја, пдакле
је планирана будућа сапбраћајница щирине кплпвпза пд 6m. На предметнпј лпкацији
планирана је јпщ једна сапбраћајница кпја ће имати функцију прптивппжарнпг пута
щирине кплпвпза пд 6m.
Приступна сапбраћајница има дужину пд 222,46m и заврщава се Т-пкретницпм са
маневарским прпстпрпм дужине 25m. Радијуси на пвпј сапбраћајници су 10m на
приступнпм платпу и 7,3m на Т-пкретници. Са пве приступне сапбраћајнице впзила ће
двпсмернп приступати платпима П1-П7.
Прптивппжарна сапбраћајница раздваја телп деппније пд предмета урбанистишкпг
прпјекта. Кплпвпз прптпивппжарне сапбраћајнице је прпфила 6m, а регулација тела
деппније је на удаљенпсти 3,5m пд кплпвпза. Прптивппжарна сапбраћајница се такпђе
заврщава пкретницпм. Ова сапбраћајница је већ прпстпрнп дефинисана „Планпм детаљне
регулације регипналнпг центра за управљаоем птпадпм у Кикинди“ (Сл. лист ппщтине
Кикинда, бр. 47/2013).
Планиране интерне сапбраћајнице су дефинисане пппрешним прпфилима а у прпстпру
дефинисане кппрдинатама пспвинских и темених ташака кап и висинским кптама
нивелете на местима пспвинских ташака приказанп графишки на “ Плану нивелације и
регулације са планпм сапбраћаја”.
6.2. ВПДПСНАБДЕВАОЕ
Ппстпјеће стаое
На предметнпм ппдрушју не ппстпји јавна впдпвпдна мрежа.
Снабдеваое впдпм кпмплекса Регипналнпг центра за управљаое птпадпм у Кикинди,
пднпснп ппдцелина Ia i Iб, пбезбеђенп је на следећи нашин:
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-

Впда за пиће - дпстава хигијенски исправне впде (апарати за впду);
Технплпщка впда – из лпкалнпг бунара;
Прптивппжарна впда – из лпкалнпг бунара.

Снабдеваое впдпм за пиће врщи се дпставпм хигијенски исправне впде у апаратима за
впду.
Снабдеваое технплпшкпм и прптивппжарнпм впдпм кпмплекса Регипналнпг центра,
пднпснп ппдцелине Iб – „Пратећи садржаји“, пбезбеђенп је из лпкалнпг бунара, кпји се
налази унутар сампг кпмплекса. Впда се из бунара, уз ппмпћ пумпе, смещтене у бунарски
щахт, путем пплиетиленске цеви, дппрема у армиранп бетпнски резервпар капацитета 96
m3. Резервпар је лпциран у неппсреднпј близини пбјекта за пспбље.
Објекат резервпара сашиоавају прпстприја за пумпе са прпстпријпм затварашнице исппд
ое и две кпмпре. Впда из маое кпмпре, запремине пкп 18 m3, намеоена је за
снабдеваое кпмплекса технплпщкпм впдпм. Већа кпмпра, запремине пкп 78 m3, кпристи
се за пптребе кпмплекса за прптивппжарнпм впдпм. У пумпнпј станици смещтена је
пумпа за технплпщку впду, две пумпе за прптивппжарну впду и шетврта пумпа кпја је
предвиђена у слушају дпдатнпг дпвпда впде из цистерне.
Прешник главнпг прптивппжарнпг развпда је Ø100 mm, и на траси се налазе два
сппљащоа надземна хидранта, прешника Ø80 mm и три унутращоа зидна – један у пбјекту
за пспбље и два у сервису за праое впзила, прешника Ø50 mm. У сервису за праое впзила
ппстпје јпщ и шетири хплендер славине прешникa Ø32 mm, ппвезане на унутращои
прптивппжарни развпд.
Цела развпдна мрежа – технплпщка и прптивппжарна, изведена је пд пплиетиленских
цеви пдгпварајућих прешника. Испитана је на притисак пд 10 bara, испрана и
дезинфикпвана пре пущтаоа у рад.
На ппдцелини Iв – „Платп за третман птпада“ не ппстпји развпд впде.
Планиранп стаое
За пптребе снабдеваоа впдпм ппдцелине Iв – „Платп за третман птпада“, биће
пбезбеђене следеће инсталације:
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-

Развпд впде за пиће;
Развпд Технплпщке впде;
Развпд прптивппжарне впде.

Снабдеваое впдпм за пиће пбезбеђенп је дпстављаоем хигијенски исправне впде у
апаратима за впду.
Снабдеваое технплпшкпм впдпм ппдцелине Iв предвиђенп је у сврху праоа бетпнских
платпа и евентуалне пптребе за функципнисаое пдређенпг прпцеса – третмана. Биће
ппстављен дпвпљан брпј ппдземних хидраната, кпји ће бити смещтени у бетпнске
щахтoве. Развпд технплпщке впде предвиђен је пд пплиетиленских цеви пдгпварајућих
прешника. Нпвппрпјектпвани развпд ће бити прикљушен на већ ппстпјећи впд технплпщке
впде. Услед прикљушеоа нпвих пптрпщаша на ппстпјећи систем, биће неппхпднп
прпверити капацитет ппстпјећих пумпних агрегата. У слушају да исти не задпвпље нпве
пптребе кпмплекса, биће замеоени пумпама пдгпварајућих карактеристика.
У сврху гашеоа ппжара на ппдцелини Iв предвиђен је развпд сппљащое прптивппжарне
впде, прпјектпван у складу са Правилникпм п технишким нпрмативима за хидрантску
мрежу за гащеое ппжара. Ради веће пбезбеђенпсти свих хидраната биће изграђен
прстенасти систем цевпвпда. Развпд прптивппжарне впде предвиђен је пд
пплиетиленских цеви пдгпварајућих прешника. Обезбеђен је дпвпљан брпј надземних
хидраната за гащеое ппжара, на максималнпм међуспбнпм растпјаоу пд 80m. Планиранп
је гащеое ппжара са најмаое два сппљащоа надземна хидранта у трајаоу пд 2 сата
кплишинпм впде пд 10 l/s (5 l/s пп хидранту). Минималан притисак на хидранту мпра бити
2,5 bara. Нпвппрпјектпвани развпд прптивппжарне впде биће прикљушен на већ ппстпјећи
прптивппжарни впд кпмплекса Регипналнпг центра. Услед прикљушеоа нпвих пптрпщаша
на ппстпјећи систем, биће неппхпднп прпверити капацитет ппстпјећих пумпних агрегата
кап и резервпара прптивппжарне впде. У слушају да исти не задпвпље нпве пптребе
кпмплекса, биће пбезбеђени сви неппхпдни услпви за несметанп функципнисаое
система.
6.3. КАНАЛИСАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА
Ппстпјеће стаое
На предметнпм ппдрушју није изграђена јавна канализаципна мрежа.
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Каналисаое птпадних впда у пквиру Регипналнпг центра за управљаое птпадпм у
Кикинди рещенп је на ппдцелинама Iа – „Телп деппније“ и Iб – „Пратећи садржаји“, дпк
на ппдцелини Iв – „Платп за третман птпада“ не ппстпји систем пдвпђеоа птпадних впда.
Отпадне впде кпје настају у пквиру Регипналнпг центра за управљаое птпадпм у Кикинди,
на ппдцелинама Iа i Iб су:
- Фекална впда
- Прпцедна впда из тела деппније
- Атмпсферска впда.
За сваку пд насталих птпадних впда изведен је независан систем каналисаоа. Кпмплетни
развпди фекалне, прпцедне и атмпсферске впде изведени су пд ПВЦ цеви пдгпварајућих
прешника и падпва.
Пдвпд фекалне впде из пбјеката прикљушује се на сппљни развпд фекалне впде.
Сакупљена фекална впда каналище се ка бип прешисташу фекалних впда, накпн шега се
упущта у впдпнепрппусну септишку јаму.
Прпцедна впда из тела деппније се, системпм дренажних цеви сакупља и увпди у развпд
прпцедне впде, кпјим се впди дп талпжнпг щахта. Накпн тпга се, пумпним ппстрпјеоима,
каналище дп два базена пцедних впда (бетпнски и земљани). Базени су пблпжени ПЕХД
фплијпм, ради защтите пд прпцуриваоа.
Земљани базен пцедних впда предвиђен је за сакупљаое пцедних впда из тела деппније.
Сакупљена впда се, системпм пумпних агрегата и пплиетиленских цеви виспке шврстпће,
препумпава на телп деппније. Овим затвпреним, рециркулаципним, системпм прпцедне
впде, пбезбеђенп је кружеое исте у пквиру кпмплекса Регипналнпг центра. Такпђе,
спрешенп је мещаое прпцедне впде са другим птпадним впдама кпје настају унутар
кпмплекса, кап и са ппдземнпм впдпм. Деп сакупљене впде, у базенима пцедних впда,
губи се испараваоем тпкпм гпдине.
У слушају акцидентне ситуације, вищак прпцедне впде се, из талпжнпг щахта, препумпава
у бетпнски базен пцедних впда, кпји представља аераципну лагуну. Накпн третмана,
пднпснп аерације прпцедне впде, а укпликп иста задпвпљава критеријуме Уредбе п
гранишним вреднпстима емисије загађујућих материја у впди и рпкпвима за оихпвп
дпстизаое („Сл. гласник РС“ бр. 67/11), впзи се у лпкалнп ЈКП на истакаое.
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Атмпсферска впда са крпвних ппврщина пбјеката се, системпм хпризпнталних и
вертикалних плука, пдвпди на зелене ппврщине, дпк се са бетпнских платпа и приступних
сапбраћајница системпм канала и цевпвпда прикупља и впди ка сабирнпм щахту, а
пдатле на сепаратпр уља и нафтних деривата. Прешищћена впда се из сепаратпра испущта
у ппстпјећи интерни пбпдни канал.
Планиранп стаое
У пквиру ппдцелине Iв – „Платп за третман птпада“, кпмплекса Регипналнпг центра,
мпгућа је ппјава следећих птпадних впда:
- Атмпсферска впда;
- Запрљана впда;
- Акцидентна впда;
- Прпцесна впда.
Атмпсферска впда настаје, услед падавина, на крпвним ппврщинама, бетпнским
ппврщинама пкп пбјеката (халe, складищте неппаснпг птпада и складищте ппаснпг
птпада) и приступним сапбраћајницама. За димензипнисаое развпда атмпсферске впде
усвпјена је мерпдавна кища ппвратнпг перипда Т=2 гпдине, у трајаоу пд tk=10 мин.
Услпвнп шиста впда са крпвних ппврщина пдвпдиће се системпм плука директнп на
зелену ппврщину.
Са бетпнских ппврщина пкп пбјеката и приступних сапбраћајница, атмпсферска впда биће
прикупљена системпм бетпнских ригпла/каналета, канала и улишних сливника.
Прикупљена атмпсферска впда биће прешищћена у сепаратпру уља и нафтних деривата, а
накпн тпга испущтена у реципијент. Предвиђен је нпви интерни пбпдни канал за прихват
прешищћене впде.
Запрљана впда настаје на бетпнским платпима за третман птпада и тп:
- Праоем платпа или ппдпва пбјеката
- Услед падавина
Систем за пдвпђеое запрљане впде предвиђен је за сваки платп ппсебнп, такп да се
целпкупна запремина впде, кпја се мпже ппјавити на пдређенпм платпу, мпже прихватити
у акумулаципни впдпнепрппусни щахт. С пбзирпм на тп да максимална кплишина
запрљане впде настаје услед спираоа платпа падавинама, за прпрашун је усвпјена
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мерпдавна кища ппвратнпг перипда Т=2 гпдине, у трајаоу пд tk=10 мин. Какп су у питаоу
платпи пд впдпнепрппуснпг бетпна, усвпјен је кпефицијент птицаја Ψ=1. Акумулаципни
щахтпви биће ппвезани на главни развпд, кпји прикупљену запрљану впду усмерава на
сепаратпр уља и нафтних деривата.
Акцидентна впда настаје у слушају изливаоа прпцесне впде - акцидента, на платпима на
кпјима се врщи третман птпада у затвпренпм систему. У слушају акцидента неппхпднп је
спрешити улазак акцидентне впде у главни развпд запрљане впде. Насталу впду пптребнп
је прикупити у акумулаципнпм щахту, из кпг ће се истакати и цистернама пдвпзити на
пдгпварајући третман.
Наппмена: Акумулаципни щахпви запрљане и акцидентне впде мпгу бити предвиђени кап
један грађевински пбјекат (щахт), уз пбавезнп пдгпварајуће рещеое задржаваоа
евентуалне акцидентне впде у щахту ради пдвпза на третман птпадне впде.
Прпцесна впда ппјављује се на платпима на кпјима се прпцес третмана птпада пдвија на
сампј ппврщини платпа – платп за кпмппстираое и платп за бипремедијацију. С пбзирпм
на тп да се тпкпм пвих прпцеса третмана птпада кпристи пдређена кплишина впде, а ради
екпнпмишнпсти, предвиђен је систем сакупљаоа и ппнпвнпг кприщћеоа прпцесне впде –
рециркулаципни систем. Предвиђен је сабирни щахт прпцесне впде са муљнпм пумппм,
кпјпм ће се врщити рециркулација прикупљене прпцесне впде и враћаое исте у прпцес
третмана птпада.
6.4. ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТИКА
Ппстпјеће стаое
На предметнпј лпкацији у пквиру катастарске парцеле брпј 11234/5, КО Кикинда,
планиране за изградоу платпа за третман птпада, нема ппстпјећих ппдземних и
надземних електрпенергетских впдпва.
Планиранп стаое
Предвиђена је фазна изградоа пбјеката на ппдцелини Iв, у складу са динамикпм
изградое кпја пдгпвара пператеру. У ппшетку ће се ппстрпјеоа за третмане птпада
електришнпм енергијпм напајати директнп из ппстпјеће стубне ТС, уз евентуалну уградоу
трансфпрматпра снаге 250kVa. Укпликп се накпн прпщиреоа капацитета ппстрпјеоа за
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третман птпада јави пптреба за ппвећаоем снаге, предвиђена је изградоа нпве MBTS
20/0,4kV, кпја је приказана на графишкпм прилпгу бр. 5: Синхрон план инсталација.
Дп главнпг слпбпднпстпјећег прмана GRT ппстављен је ппдземни кабл PP00 A 4x150mm.
Главни прман уједнп служи за прикљушак будућих ппстрпјеоа кап щтп су:
- ппстрпјеоа за механишки третман
- ппстрпјеоа за третман ЕЕ птпада
- ппстрпјеоа за сплидификацију
- ппстрпјеоа за третман тешнпг птпада
- ппстрпјеоа за третман медицинскпг птпада
- исл.
Од главнпг прмана пплаже се ппдземни кабл PP00 A 4x95mm дп развпднпг прмана за П1,
PP00 A 4x120mm дп развпднпг прмана за П4 и PP00 A 4x70mm дп развпдних прмана за
пстале платпе.
Ппстрпјеоа су смещтена на бетпнским платпима на кпјима ће у зависнпсти пд ппстрпјеоа
бити ппстављени темељни уземљиваши тракпм FeZn 25x4mm, из кпга ће изаћи извпди за
уземљеое свих пптенцијалних металних делпва, укљушујући и стубпве сппљне расвете,
кап и грпмпбранске спустпве пбјеката.
Сами бетпнски платпи кап и приступни пут дп оих биће псветљени улишнпм расветпм са
LED светиљкама. У слушају пптребе уградое ппреме у „Ех“ изведби у халама, пптребнп је
израдити Елабпрат зпна ппаснпсти.
Сви развпдни електрп прмани треба да буду израђени у IP 65 защтити и мпнтирани на
бетпнскпм ппстпљу, крпз кпји прплазе PVC цеви за прплаз каблпва дп прмана.
Прелаз наппјних каблпва прекп сапбраћајница извести са PVC цевима Ø110 кпје су
претхпднп ппстављене на ппдлпгу пд бетпна а пптпм прекп оих ппстављен бетпн, какп не
би дпщлп дп пщтећеоа цеви.
За трасе главних наппјних каблпва сашинити гепдетки снимак, а исте на лицу места
пбележити бетпнским стубићима у кпје су утиснуте месингане пзнаке за правац и
скретаое каблпва.
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6.5. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈЕ
Ппстпјеће стаое
На предметнпј лпкацији у пквиру катастарске парцеле брпј 11234/5, КО Кикинда нема
ппдземних и надземних телефпнских впдпва.
Планиранп стаое
Нема услпва а ни пптребе за прикљушак ни на какав пблик телекпмуникаципне мреже.
6.6. ГАСИФИКАЦИЈА
Ппстпјеће стаое
На предметнпј лпкацији у пквиру катастарске парцеле брпј 11234/5, КО Кикинда нема
ппдземних и надземних инсталација (впдпва) тпплпвпда(врелпвпда) и гаспвпда.
Планиранп стаое
Нема пптребе за приљушак на гаспвпдну или врелпвпдну мрежу, пбјекта хале за
механишки третман птпада, с пбзирпм да нема пптребе за загреваоем прпстприја
предметне хале.

6.7. ППСЕБНИ УСЛПВИ
За пптребе израде „Плана детаљне регулације регипналнпг центра за управљаоем
птпадпм у Кикинди“ (Сл. лист ппщтине Кикинда, бр. 47/2013) прибављени су и следећи
ппсебни услпви, кпји важе и на предметнпј лпкацији:
МУП, Сектпр за ванредне ситуације, Одељеое за ванредне ситуације у Кикинди, бр. 217-311/13 пд 14,02.2013. кпјима је услпвљенп ппред услпва прпписаних ппсебним закпнпм,
следеће:
 Извприщта снабдеваоа впдпм и капацитет градске впдпвпдне мреже кпји
пбезбеђују дпвпљне кплишине впде за гащеое ппжара, у складу са Правилникпм
п технишким нпрмативима за хидрантску мрежу за гащеое ппжара («Сл. Лист
СФРЈ», бр. 30/91)
 Удаљенпст између зпна предвиђених за стамбене и јавне пбјекте и зпна
предвиђених за индустријске и пбјекте специјалне намене.
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Приступне путеве у прплазе за ватрпгасна впзила дп пбјеката у складу са
Правилникпм п технишким нпрмативима за приступне путеве, пкретнице и
уређене платпе за ватрпгасна впзила у близини пбјеката ппвећанпг ризика пд
ппжара («Сл. Лист СРЈ», бр. 8/95).
Безбедпнпсне ппјасеве између пбјеката кпјима се спрешава щиреоа ппжара

За пптребе израде технишке дпкументације пптребнп је прибавити прптивппжарне услпве.

7. Инжењерско геолошки услови

Према пснпвнпј геплпщкпј карти (лист „Жимбплија” 1:1000000) у щирем пкружеоу је
утврђенп присуствп плеистпцених твпревина. Заступљени су смеђи пескпви и пескпвити
алверити, дпк су у ужпј зпни планскпг ппдрушја дпминантни смеђи алверити и глине. Ове
плеистпцене заједнице леже изнад зеленп плавишастих глина и алверита, пескпва и
алверитишних пескпва и алверита, пескпва, пескпвитих алверита и алверитишних глина
кпји се налазе на већим дубинама. У неппсреднпм пкружеоу планскпг ппдрушја
евидентиранп је лежищте нафте.
За пптребе изградое Регипналнпг центра за управљаое птпадпм у Кикинди израђен је
„Елабпрат п резултатима гептехнишких испитиваоа терена за изградоу Регипналнпг
центра за управљаое птпадпм у Кикинди“ (Институт за впдппривреду „Јарпслав Черни“ –
Завпд за хидраулику). Испитиваоа су изврщена у габариту важећег Плана детаљне
регулације. Дефинисани су следећи закључци:
- Истражни прпстпр се налази у близини Кикинде, терен је заравоен са кптама пд 79.0 дп
82.5 m. Терен је ппкривен пбрадивим ппљппривредним земљищтем.
- Терен је, дп дубине утицаја пбјекта (реда велишине дп 35 m), релативнп једнпставне
геплпщке грађе и услпвнп ппвпљних инжеоерскпгеплпщких и хидрпгеплпщких свпјстава
за изградоу.
- На пвпм терену издвпјене су следеће инжеоерскпгеплпщке јединице: хумус (h), глина
пращинастп пескпвита (Gprp), глина пращинаста (Gpr).
- У тпку истраживаоа нивп ппдземне впде изнпсиo је пкп 1.5 m, а максимални пшекивани
нивп за пвп ппдрушје изнпси пкп 1.2 m.
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- Према хидрпгеплпщкпј функцији, у пквиру испитиванпг терена издвпјене
инжеоерскпгеплпщке јединице су слабпвпдппрппусне.
- Предметни деп терена је са сеизмишким интезитетпм I=8° MSK-64, (за ппвратни перипд
пд 500 гпдина 352 0 Td(и верпватнпћпм пд 63%), те припада сеизмишки активним
ппдрушјима, са следећим параметрима: а = 240 cm/s2, К0 = 1,5 и Кs = 0,06.
- Дпзвпљенп пптерећеое пп Правилникu п технишким нпрмативима за темељеое
грађевинских пбјеката, qa = 252,93 kPa, а према Brinch-Hansen-у, qa = 230,13 kPa.
- Кпнсплидаципнп слегаое, sc = 36,4 cm.
- Анализпм стабилнпсти за заврщну кпсину деппније, нагиба 1:2.5, дпбијен је фактпр
сигурнпсти. Fs = 1,48 за слушај без утицаја сеизмишнпсти терена, дпк је вреднпст фактпра
сигурнпсти Fs = 1,26 у слушају сеизмишке активнпсти (Кs = 0,06).
Услпви фпрмираоа деппније и ппбпљшаоа ппдтла
Кпнфигурација терена указује да је ради пбезбеђеоа функципналнпсти, смаоеоа
впдппрппуснпсти и ппвећаоа птппрних карактеристика фпрмиранпг тамппнскпг слпја
пптребнп изврщити следеће активнпсти:
- Скидаое хумуса.
- Збијаое ппдлпге исппд тела будуће деппније (целпкупна ппдлпга мпже дпбити карактер
впдпнепрппуснпг тамппна са филтраципним свпјствима реда велишине Kf>10-7cm/s), такп
да збијенпст изнпси минимум 90% пд оене вреднпсти дпбијене лабпратпријским путем
при стандарднпм Прпктпрпвпм ппиту.
- Са аспекта ппвећаоа безбеднпсти преппрушује се да се кпнтактнп тлп третира
бентпнитскпм глинпм щтп би пбезбедилп пптпуну впдпнепрппуснпст ппдлпге.
- Ппстављаое впдпнепрппусне фплије пп утврђенпм ппступку.
- Обезбедити пцеђиваое тела деппније у дренажне канале, а даље врщити
прешищћаваое (кпндиципнираое) прпцедне деппнијске впде пре евентуалне
елиминације из зпне деппније.
- Пратеће резервпаре-базене за прикупљаое пцедних впда из тела деппније урадити пд
впдпнепрппусних материјала.
- Обезбедити праћеое НПВ прекп пбпдних пијезпметара и кпнтрплу хемизма ппдземне
впде.
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8. Мере заштите животне средине

Заштита ваздуха на планскпм ппдрушју се ппстиже спрпвпђеоем биплпщких и технишкптехнплпщких мера защтите у циљу смаоеоа емисије загађујућих материја у атмпсферу,
изазване редпвним радпм Регипналнпг центра за управљаое птпадпм у Кикинди. Мере
защтите ваздуха ппдразумевају:
- фпрмираое защтитнпг зеленпг ппјаса у рубним делпвима деппније и фпрмираое
линијскпг зеленила дуж интерних сапбраћајница,
- сакупаое деппнијскпг гаса и оегпвп спаљиваое а у каснијим фазама и кприщћеое гаса
за прпизвпдоу електришне енегије, шиме ће се дпдатнп умаоити емисија загађујућих
материја у ваздух,
- прекриваое свакпг слпја деппнпванпг птпада слпјем инертнпг материјала (земља,
щљунак, инертни материјал) какп би се спрешилп разнпщеое птпада и пращине и щиреое
непријатних мириса.
Заштита впда се заснива на пдгпвпрнoм управљаоу свим птпадним впдама кпје настају
приликпм редпвнпг рада Регипналнпг центра за управљаое птпадпм у Кикинди. Обзирпм
на виспк нивп ппдземних впда на планскпм ппдрушју, пптребнп је спрпвпдити адекватнп
управљаое свим птпадним впдама кпје настају на планскпм ппдрушју.
Защтита ппдземних впда пд загађеоа се ппстиже спрпвпђеоем прганизаципнп-технишких
мера кпје треба да пбезбеде:
- пдвпђеое санитарнп-фекалних птпадних впда дп ппстрпјеоа за прешищћаваое пре
испущтаоа у реципијент. Кап реципијент за пве впде, мпже се кпристити интерни пбпдни
канал, укпликп се впде претхпднп прешисте дп квалитета кпји је прпписан Уредбпм п
гранишним вреднпстима емисије загађујућих материја у впдама и рпкпвима за оихпвп
дпстизаое („Сл. гласник РС“ бр. 67/11),
- спрешаваое свакпг прпдираоа птпадних впда у земљищте, пблагаоем дна тела деппније
непрппусним синтетишким материјалима,
- пдвпђеое технплпщке впде на прешищћаваое у сепаратиру уља и нафтних деривата и
испущтаое истих накпн прешищћаваоа у интерни пбпдни канал, укпликп задпвпљавају
квалитет прпписан Уредбпм п гранишним вреднпстима емисије загађујућих материја у
впдама и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Сл. гласник РС“ бр. 67/11),
- пдвпђеое услпвнп шистих атмпсферских впда са крпвних ппврщина директнп на зелене
ппврщине
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- пдвпђеое атмпсферских впда са манипулативних платпа дп сепаратпра уља и нафтних
деривата пре испущтаоа у реципијент. Ове впде се накпн прешищћаваоа мпгу кпристити
за заливаое зелених ппврщина,
- каналисаое прпцедних впда дп резервпара (земљани базен пцедних впда) и оихпвп
ппнпвнп кприщћеое (рециркулацијпм у затвпренпм систему) у прпцесу бипразградое
птпада на телу деппније,
- вищак прпцедних впда се мпже, накпн третмана (аерација у бетпнскпм базену пцедних
впда – аераципна лагуна), испустити у интерни пбпдни канал укпликп се претхпднп
ппстигне степен прешищћенпсти кпји је у складу са Уредбпм п гранишним вреднпстима
емисије загађујућих материја у впдама и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Сл. гласник РС“
бр. 67/11) и Уредбпм п гранишним вреднпстима припритетних и припритетних хазардних
супстанци кпје загађују ппврщинске впде и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Сл. гласник
РС“, бр 35/11),
- пбавезан мпнитпринг квалитета ппдземних впда на ппдрушју Регипналнпг центра за
сакупљаое птпада у Кикинди.
За пптребе израде технишке дпкументације пптребнп је прибавити впдне услпве.
Заштита земљишта се врщи спрпвпђеоем свих неппхпдних мера у циљу пшуваоа пвпг
непбнпвљивпг прирпднпг ресурса пд свих врста загађеоа. Мере защтите земљищта
ппдразумевају:
- изградоу планираних сапбраћајница врщити у складу са реалним пптребама у циљу
пбезбеђеоа бпље сапбраћајне кпмуникације,
- пбавезнп пзелеоаваое у ппјасу пкп деппније, нарпшитп у делпвима према
ппљппривреднпм земљищту и свим псетљивим садржајима,
- пре прпщиреоа и рекпнструкције тела деппније, терен припремити за пдлагаое птпада:
пбавезна је уградоа впдпнепрппусне фплије и пдгпварајућих защтитних слпјева и оихпвп
ппвезиваое на систем за прешищћаваое птпадних впда,
- впдпнепрппусна изплација мпра да задпвпљи критеријуме кпји су пдређени геплпщким
и хидрпгеплпщким карактеристикама терена на лпкацији за деппнију и неппсредну
пкплину,
- прекп впдпптппрне, впдпнепрппусне, вищеслпјне изплације пбавезнп је ппстављаое
цеви за прикупљаое прпцеднпг филтрата кап и дренажнпг слпја щљунка ради защтите
впдпптппрне ппдлпге и дренажних цеви пд мащина и псталих сппљних утицаја,
- пбавезнп редпвнп прпщаваое тела деппније и свакпдневнп прекриваое инертним
материјалпм,
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- изградоу платпа за третман птпада и псталих манипулативних бетпнских ппврщина пд
впдпнепрппуснпг бетпна
- кпнтрплисанп прикупљаое и спрпвпђеое свих врста птпадних впда и спрешаваое
оихпвпг изливаоа на зелене ппврщине
- пбавезнп усппстављаое мпнитпринга квалитета земљищта на ппдрушју плана.
Заштита прирпдних вреднпсти на планскпм ппдрушју се заснива на:
- фпрмираоу уређених зелених ппврщина у кпмплексу Регипналнпг центра и фпрмираоу
защтитних зелених ппјасева, какп би се умаоили визуелни утицаји на предепне
карактеристике щирег ппдрушја,
- пдабиру саднпг материјала у циљу смаоеоа нивпа буке и кпнцентрације загађујућих
материја (кпмбинпвана, вищередна, вищеспратна, садоа листппаднпг и зимзеленпг
дрвећа и жбуоа шиме се пмпгућава кпнтинуална защтита) али и у смислу визуелних
вреднпсти (преднпст дати аутпхтпним, брзпрастућим и врстама птппрним на загађеое
нпр. Populus alba, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Pinus silvestris, Pinus nigra),
- фазнпј рекултивацији делпва пппуоене деппније и ппврщина Регипналнпг центра за
управљаое птпадпм у Кикинди накпн заврщетка пдлагаоа птпада уз примену технишких и
биплпщких мера рекултивације,
- пнемпгућаваоу приступа живптиоама и смаоеоу ризика пд трпваоа услед бправка на
деппнији, ппдизаоем жишане пграде висине најмаое 2,0m, и свакпдневним
прекриваоем инертним материјалпм.
Заштита здравља станпвништва ппдразумева спрешаваое щиреоа свих видпва заразе
кпје мпгу пренети инсекти, глпдари, пси, машке и друге ситне живптиое, кпје приликпм
кпнтакта са птпадпм мпгу ппстати нпсипци заразних бплести. Какп би се смаоила
мпгућнпст ппјаве заразе, пптребнп је редпвнп прекриваое птпада инертним материјалпм
и адекватнп, у складу са важећим прпписима, пграђиваое тела деппније какп би се
спрешип кпнтакт живптиоа са птпадпм и пграђиваое — ппстављаое ппсебне жишане
пграде у зпнама деппнпваоа птпада у циљу спрешаваоа разнпщеоа птпада у пкружеое.
Управљаое птпадпм на планскпм ппдрушју се врщи у складу са Радним планпм
ппстрпјеоа за управљаое птпадпм кпји је пператер - предузеће „А.S.А. Kikinda d.o.o.” у
пбавези да дпнесе у складу са Закпнпм п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС” бр. 36/09,
88/10). Кап ппстрпјеое за кпје се издаје интегрисана дпзвпла за Регипнални центар за
управљаое птпадпм је неппхпднп дпнети План управљаоа птпадпм у складу са Закпнпм п
интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађеоа живптне средине („Сл. гласник РС“, бр.
135/04).
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За пбављаое делатнпсти управљаоа птпадпм прибављају се дпзвпле и тп:
- Дпзвпла за сакупљаое и трансппрт птпада;
- Дпзвпла за складищтеое и третман птпада;
- Дпзвпла за пдлагаое птпада.
За пбављаое вище делатнпсти једнпг пператера мпже се издати једна интегрална
дпзвпла. Дпзвпле за складищтеое, третман и пдлагаое птпада издају се на перипд пд 10
гпдина, у складу са важећим Закпнпм.
Приликпм ппступаоа са птпадпм на ппдрушју Регипналнпг центра за управљаое птпадпм
у Кикинди пбавеза пператера је да се придржава пдредби дефинисаних Закпнпм п
управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10), Уредбпм п пдлагаоу птпада на
деппније („Сл. гласник РС” бр. 92/10), Закпнпм п защтити живптне средине („Сл. гласник
РС” бр. 35/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закпн, 72/2009 – др. закпн и 43/2011 – пдлука УС),
Закпнпм п кпмуналним делатнстима („Сл. гласник РС” бр. 88/2011), Закпнпм п
безбеднпсти и здрављу на раду ("Сл. гл. РС", бр. 101/05), Закпнпм п защтити прирпде („Сл.
гл. РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), Закпнпм п защтити ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 36/09),
Закпнпм п впдама („Сл. гл. РС“, бр. 30/10), Закпнпм п защтити пд буке у живптнпј средини
(„Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 88/10), Закпнпм п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли
загађиваоа живптне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/04, Закпнпм п амбалажи и
амбалажнпм птпаду, („Сл. гл. РС“, бр. 36/09), Правилникпм п категпријама, испитиваоу и
класификацији птпада („Сл. гл. РС”, бр. 56/10)
Неппасан птпад на бази гипса се пдлаже на ппсебнпм, пдвпјенпм сегменту деппније
неппаснпг птпадa на кпјпј се не пдлаже бипразградиви птпад.
Oбавезује се пператер да:
- управља птпадпм такп да пбезбеди најмаои мпгући негативни утицај на живптну
средину,
- мери и евидентира кплишине примљенпг птпада,
- врщи визуелну прпверу сваке кплишине птпада на сампм пријему,
- издвпји ппасан птпад укпликп накпн прегледа прпнађе такву врсту птпада у
дппремљенпј исппруци, и упути пвај птпад на пдгпварајући платп,
- прикупи сву кплишину расутпг птпада пп пкплини, кпја настаје кап ппследица рада на
кпмплексу,
- у услпвима у кпјима дплази дп ппвећанпг ствараоа пращине редпвнп врщи прпщаваое
тела деппније и приступних путева.
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Приликпм даљег ппступаоа са птпадпм кпји садржи азбест пптребнп је у свему се
придржавати пдредби шлана 54. Закпна п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС” бр. 36/09,
88/10) и Правилника п ппступаоу са птпадпм кпји садржи азбест („Сл. гласник РС” бр.
75/10), пднпснп важећпм закпнскпм регулативпм из пве пбласти.
Mуљ из мини-ппстрпјеоа за прешищћаваое санитарнп-фекалних впда трансппртпвати на
телп деппније, где ће се врщити оегпвп мещаое (у сразмери 1:9) са шврстим инертним
материјалпм кпји се кпристи за прекриваое деппнпванпг птпада.
Отпад кпји настаје шищћеоем талпжника сепаратпра уља и масти представља ппасан
птпад. Са пвпм врстпм птпада ппступати у складу са Закпнпм п управљаоу птпадпм („Сл.
гласник РС” бр. 36/09, 88/10) и Правилникпм п нашину складищтеоа, пакпваоа и
пбележаваоа ппаснпг птпада („Сл. гласник РС” бр. 92/10). Отпад пд шищћеоа талпжникасепаратпра уља и масти пбзирпм да има свпјства ппасних материја, шувати у
некпрпзивнпј, непрппуснпј амбалажи са пригиналним затварашем дп предаје пвлащћенпј
прганизацији (кпја ппседује дпзвплу за пбављаое те врсте делатнпсти) према Угпвпру п
преузимаоу птпада и уз пбавезну евиденцију п врсти и кплишини птпада и уз Дпкумент п
кретеоу птпада.
Приликпм израде технишке дпкументације за ппстрпјеоа за третман пктпада у пквиру
ппдцелине „Iv“, нпсилац прпјекта је пбавезан да прибави пдлуку п пптреби прпцене
утицаја на живптну средину.

9. Мере заштите природе и културних добара

На пснпву Рещеоа Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде - Нпви Сад п услпвима
защтите прирпде (бр. 03-45/5 пд 08.02.2013. гпдине) утврђенп је да планскп ппдрушје не
припада защтићенпм прирпднпм дпбру, нити станищту защтићених и стрпгп защтићених
дивљих врста, па самим тим не ппстпје ни препреке за извпђеое планираних радпва, уз
ппщтпваое услпва защтите прирпде датих пвим Рещеоем, а у складу са важећим
закпнским прпписима.
Рещеоем Међуппщтинскпг завпда за защтиту сппменика културе - Субптица (бр. 10-2/48
пд 01.02.2013. гпдине) кпнстатпванп је да у границама плана нема защтићених културних
дпбара (сппменика културе и валпризпваних пбјеката грађевинскпг наслеђа),
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регистрпваних лпкалитета и видљивих пстатака материјалне културе, кап и да пбухваћена
ппврщина не припада некпј прпстпрнпј културнп-истпријскпј целини или знаменитпм
месту, па самим тим нема ни препрека за извпђеое планираних радпва, уз ппщтпваое
услпва защтите датих пвим Рещеоем, а у складу са важећим закпнским прпписима. У
складу са шланпм 109 Закпна п културним дпбрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94), акп се
при извпђеоу радпва наиђе на археплпщка налазищта или на археплпщке предмете,
извпђаш радпва је дужан да пдмах, без пдлагаоа прекине радпве и пбавести надлежни
Завпд за защтиту сппменика културе и да предузме мере да се налаз не унищти и не
пщтети и да се сашува на месту и у пплпжају у кпме је пткривен.
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10. Технички опис платоа и објеката

У предметнпј зпни пвпг урбанистишкпг прпјекта планирана је изградоа седам платпа за
третман птпада кап и приступне сапбраћајнице са Т-пкретницпм.
На щеми бр. 1 је ппшта шема на кпјпј је приказан тпк третмана птпада – пд пријема у
Регипнални центар за управљаое птпадпм, прекп третмана на платпима кпји су предмет
пвпг урбанистишкпг прпјекта дп пдвпза и даљег деппнпваоа или даљег управљаоа
птпадпм у складу са прпписима.

Шема бр. 1: ппщта щема прпцеса кпји се пдвијају на платпима
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На свакпм платпу заступљена је специфишна технплпгија третмана птпада. Технплпгије
третмана птпада пп платпима:
1. П1 - Механички третман птпада
2. П2 - Биплпшки третман птпада – кпмппстираое
3. П3 - Физичкп-хемијски третман птпада – третман електрпнскпг и
електричнпг птпада
4. П4 - Физичкп-хемијски третман птпада - сплидификација
5. П5 - Физичкп-хемијски третман птпада – третман течнпг птпада
6. П6 - Биплпшки третман птпада - бипремедијација
7. П7 – Физичкп-хемијски третман птпада – третман медицинскпг птпада

1.

П1 - Механички третман птпада

- Дефиниција механичкпг третмана птпада
Механишки третман птпада је разврставаое птпада пре третмана, шиме се меоају
карактеристике птпада са циљем смаоеоа запремине или ппасних карактеристика,
плакщаоа рукпваоа са птпадпм или ппдстицаоа рециклаже и укљушује ппнпвнп
искприщћеое и рециклажу птпада (Закпн п управљаоу птпадпм "Сл. гласник РС", бр.
36/2009 и 88/2010).
- Технплпгија механичкпг третмана птпада
Технплпщки ппступак механишкпг третмана пбухвата механишкп и рушнп издвајаое
рециклабилних материјала из мещанпг кпмуналнпг и амбалажнпг птпада, кап и
прпизвпдоу РДФ гприва.
- Ппстрпјеое за механички третман птпада
Механишки третман птпада врщи се на платпу на кпме је смещтена хала у кпјпј се налазе
спртирница, преса за балираое и ппгпн за прпизвпдоу гприва из птпада (РДФ). Отпад се
камипнима дпвпзи дп хале, где се у ппстрпјеоу за спртираое врщи издвајаое
секундарних сирпвина из кпмуналнпг птпада.
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Третман и ппстрпјеое је мпгуће прилагпђавати напретку технплпгије, инпвацијама у
пбласти управљаоа птпадпм, кап и захтевима тржита, а све у складу са важећпм
закпнскпм регулативпм. Крпз израду технишке дпкументације, идејна рещеоа технплпгије
и ппстрпјеоа ће бити детаљније утврђена и дефинисана.
Приказ идејнпг рещеоа:
Улаз
Мешани кпмунални птпад, кпји се дпвпзи камипнима, садржи материјале кпји се мпгу
рециклирати. Према хијерархији управљаоа птпадпм, неппхпднп је из птпада издвпјити
све сирпвине кпје се мпгу ппнпвп упптребити или рециклирати. На пвај нашин ппстиже се
и знашајнп смаоеое кплишина птпада кпји се пдлаже на деппније, кап крајои кпрак у
управљаоу птпадпм.
Третман
Мещани кпмунални птпад се механишким третманпм дели на ситну и крупну фракцију.
Ситна фракција, инертни материјал, се привременп пдлаже у пквиру платпа, дп трајнпг
збриоаваоа, пднпснп пдвпжеоа на деппнију за прекриваое птпада. Крупна фракција
прплази крпз спртирницу, шија је пснпвна функција да издвпји секундарне сирпвине из
мещанпг кпмуналнпг птпада. Секундарне сирпвине издвпјене спртираоем се балирају у
преси за балираое, или самп пакују (стаклп исл.) а затим се сирпвине привременп
пдлажу у пквиру платпа или у складищте за неппасан птпад дп упућиваоа ка даљим
кприсницима. Накпн издвајаоа секундарних сирпвина, препстали мешани птпад се
раздваја на лаку фракцију, кпја се кпристи за прпизвпдоу гприва и тешку фракцију кпја
нема упптребну вреднпст. Лака фракција се трансппртује дп ппгпна за РДФ, где се дпбија
или пелет или брикети (алтернативнп гпривп), кпји се складищте у кпнтејнерима дп
преузимаоа и даљег трансппрта. Тешка фракција се прикупља у кпнтејнере и пдвпзи на
санитарну деппнију ради трајнпг збриоаваоа.
Излаз
Ситна фракција је инертан материјал кпји се кпристи кап прекривка на телу деппније.
Балиране секундарне сирпвине (папир; картпн; стаклп – спртиранп пп бпјама или
неспртиранп, уситоенп или неуситоенп; пластика; метал; идр.), кап и дпбијенп
алтернативнп гпривп (пелет или брикети) се складищте или пдмах трансппртују дп купца.
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Пстали птпад (тешка фракција), кпји се не мпже рециклирати ни искпристити за
прпизвпдоу гприва камипнима се трансппртује на трајнп пдлагаое на активну ћелију
санитарне деппније у кругу Регипналнпг центра за управљаое птпадпм.
- Ппис пбјекта и платпа:
Објекат за механишки третман птпада је платп ппврщине 3500m², правпугапнпг пблика
страна 50х70m. Цеп платп је пријентисан дужпм странпм уз приступну сапбраћајницу. Пад
целпг платпа је према ригплама на бпшним странама. На платпу се налази приземна хала,
максималне предвиђене висине 10m, правпугапнпг пблика, кпја се састпји пд максималнп
6 сегмената ппврщине 440m², димензија 22х20m. Хала је слпбпднпстпјећи пбјекат.
Ппјединашни сегменти мпгу се делимишнп извести кап надстрещнице. Фазна реализација
сегмената је мпгућа, у складу са пптребама пператера и у зависнпсти пд специфишнпсти
изабраних технплпщких рещеоа и ппстрпјеоа, кпје утишу на пблик и функципналнпст
пбјекта.
Материјализација слпјева ппдлпге платпа је следећа:
1) Прирпдни материјал
2) Шљунак
3) Дрпбљени камен
4) PVC фплија
5) Армирани бетпн, птппран на агресивне материје, непрппусан за впду и уље.
Материјализација слпјева ппда пбјекта хале за механишки третман птпада је:
1) Прирпдни материјал
2) Шљунак
3) PVC фплија
4) Армирани бетпн, птппран на агресивне материје, непрппусан за впду и уље.
Кпнструкција хале је шелишна и шине је стубпви пслпоени на темеље самце. Зидпви
пбјекта хале су висине пд 7m дп 10m. Материјализација зидпва је мпгућа према
пптребама пператера, пд следеђих материјала: цирада, прпфилисани лим, лексан, исл.
Крпв пбјекта хале је сашиоен пд рещеткастпг крпвнпг нпсаша и лименпг крпвнпг
ппкриваша.
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Впдпснабдеваое
Обезбеђен је прикљушак на развпд технплпщке впде какп би се пбезбедила впда за праое
платпа и евентуална пптреба за впдпм сампг прпцеса механишкпг третмана птпада.
Развпдпм прптивппжарне впде пбезбеђена је ппкривенпст целпг платпа и хале, кап и
дпвпљан капацитет за гащеое ппжара.
Каналисаое птпадних впда
Атмпсферска впда са крпвне ппврщине хале се, плуцима, пдвпди директнп на зелену
ппврщну. Атмпсферска впда са бетпнскпг платпа пкп хале прикупља се системпм
ригпла/каналета и усмерава, путем главнпг развпда атмпсферске впде на сепаратпр уља и
нафтних деривата.
Запрљана впда настаје унутар саме хале. У питаоу је впда пд праоа ппдпва хале. Ова
впда се системпм канала и цевпвпда увпди у акумулаципни щахт, пдакле се главним
развпдпм запрљане впде усмерава на пдгпварајући третман.
Акцидентна впда, пднпснп впда кпја би евентуалнп настала услед прпцеса третмана
птпада такпђе настаје унутар хале. Системпм канала и цевпвпда, акцидентна впда се
увпди у акумулаципни щахт, пдакле се исташе и цистернама впзи на пдгпварајући третман.

2.

П2 – Биплпшки третман птпада – Кпмппстираое

- Дефиниција кпмппстираоа птпада
Кпмппстираое јесте третман бипразградивпг птпада ппд дејствпм микрппрганизама, у
присуству кисепника и ппд кпнтрплисаним услпвима (Закпн п управљаоу птпадпм "Сл.
гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010).
Кпмппстираое кап метпд искприщћаваоа прганске фракције кпмуналнпг птпада и другпг
птпада прганскпг ппрекла шије карактеристике дпзвпљавају прераду, представља знашајан
кпрак у смаоиваоу запремине птпада кпји се пдлаже на деппније. Оснпвна разлика
између прпцеса кпмппстираоа и прирпднпг разлагаоа јесте у тпме щтп је кпмппстираое
кпнтрплисан прпцес.
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Кпмппстираое, кап савремени вид третмана прганских кпмппненти птпада је егзптерман
прпцес биплпщке пксидације, у тпку кпјег се пргански супстрат ппдвргава аерпбнпј
бипдеградацији ппд утицајем мещане пппулације микрппрганизама у услпвима ппвећане
температуре и влажнпсти. У прпцесу бипдеградације пргански супстрат трпи физишке,
хемијске и биплпщке трансфпрмације, уз ствараое стабилнпг хумификпванпг крајоег
прпизвпда. Овај прпизвпд је драгпцен за ппљппривреду – кап прганскп ђубривп и кап
средствп кпје ппбпљщава свпјства земљищта.
- Технплпгија кпмппстираоа
Технплпщки ппступак кпмппстираоа пбухвата пдлагаое и мещаое птпада на платпу,
наткриваое птпада, сакупљаое и рециркулацију прпцесне впде кпја садржи пдгпварајуће
микрппрганизме, шиме се ппспещује и убрзава прпцес сазреваоа кпмппста кап крајоег
резултата кпмппстираоа.
- Ппстрпјеое за кпмппсираое
Ппстрпјеое за кпмппстираое састпји се пд бетпнскпг платпа кпји је изграђен са падпм ка
сабирнпм каналу кпјим се впда пдвпди ка щахтпвима птпадне и прпцесне впде. Отпад се
третира у лејама на платпу, уз рециркулацију прпцеснце впде уз ппмпћ муљних пумпи. У
слушају прпдужених падавина, смеща се щтити пд прекпмерне влаге гептекстилпм или
парппрппуснпм дифузнпм фплијпм.
Третман и ппстрпјеое је мпгуће прилагпђавати напретку технплпгије, инпвацијама у
пбласти управљаоа птпадпм, кап и захтевима тржита, а све у складу са важећпм
закпнскпм регулативпм. Крпз израду технишке дпкументације, идејна рещеоа технплпгије
и ппстрпјеоа ће бити детаљније утврђена и дефинисана.
Приказ идејнпг рещеоа:
Улаз
У ппстрпјеоу за кпмппстираое врщи се третман бипдеградабилнпг птпада, и тп:
кпмуналнпг, индустријскпг и ппљппривреднпг, шије квалитативне карактеристике
дпзвпљавају прераду.
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Третман
Отпад примљен за прпизвпдоу кпмппста се истпвара правп у зпну за кпмппст. Отпад се
слаже у леје на бетпнскпј ппврщини где сазрева. Отпад у лејама се перипдишнп меща и
преврће.
Прпцесна впда се сакупља прекп сабирнпг канала у рециркулаципни щахт и пдатле се
аутпматски рециркулище на леје кпје су у ппступку кпмппстираоа. На пвај нашин
пбезбеђује се влажнпст система кпја пбезбеђује успещнп впђеое прпцеса.
Тпкпм прпцеса кпмппстираоа дплази дп стабилизације бипдеградибилнпг птпада
(влажна и шврста прганска материја, птпада пд хране, бащтенски птпад, папир, картпни,
итд.) и дп настанка стабилнпг прпизвпда, кпмппста.
Кпнтрплу ефикаснпсти прпцеса кпмппстираоа врщи акредитпвана струшна прганизација, а
прпцес кпмппстираоа заврщава се када анализе ппкажу да кпмппст задпвпљава пптребне
критеријуме.
Излаз
Излазни прпизвпд ппстрпјеоа испуоава захтеве прпизвпда категприје – индустријски
кпмппст, кпји се складищти или трансппртује дп кприсника, а мпже да се кпристити кап
прганскп ђубривп. Акп прпизвпд не испуоава квалитативне захтеве стандарда, кпмппст се
класификује кап птпад – кпмппст кпји не испуоава квалитет, а пдлаже се на санитарну
деппнију кап материјал за дневну прекривку.
- Ппис платпа:
Платп за кпмппстираое је димензија 20х50m, ппврщине 1000m². Оријентисан је такп да
ужа страна платпа дпдирује приступну сапбраћајницу. Изградоа је планирана у две фазе,
пп 20х25m, према пптребама пператера.
Армиранп-бетпнска плпша, дебљине у складу са статишким прпрашунпм, биће израђена пд
впдпнепрппуснпг бетпна. Плпша се армира у две зпне, мрежастпм арматурпм. Са три
стране платпа прпјектпван је пбпдни армиранп-бетпнски зидић - ивишоак. Овај зидић
псигурава да сва впда са платпа птише у сабирни канал.
Израда плпше предвиђена је у нагибу ка сабирнпм каналу. Димензије пппрешнпг пресека
канала су 0.5х0.4m, а дужина канала је 20m. Сабирни канал за прикупљаое и пдвпђеое
впда са платпа прпјектпван је са нагибпм дна према талпжнпј јами на сампм крају канала,
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пдакле ће се впда пдвпдити даље у рециркулаципни щахт прпцесне впде, а у слушају
падавина у акумулаципни щахт.
Материјализација слпјева ппдлпге платпа је следећа:
1) Прирпдни материјал
2) Шљунак
3) Дрпбљени камен
4) PVC фплија
5) Армирани бетпн, птппран на агресивне материје, непрппусан за впду и уље.
Впдпснабдеваое
Обезбеђен је прикљушак на развпд технплпщке впде какп би се пбезбедила впда за праое
платпа и евентуална пптреба за впдпм сампг прпцеса кпмппстираоа.
Развпдпм прптивппжарне впде пбезбеђена је ппкривенпст целпг платпа, кап и дпвпљан
капацитет за гащеое ппжара.
Каналисаое птпадних впда
У тпку прпцеса третмана птпада – кпмппстираоа, на сампм платпу настаје пдређена
кплишина прпцесне впде. Прпцесна впда се слива у сабирни канал, пдакле се даље
усмерава у сабирни, рециркулаципни, щахт. Ппменути щахт је ппремљен муљнпм
пумппм, кпја пбезбеђује рециркулацију сакупљене впде у прпцес кпмппстираоа.
Запрљана впда настаје услед падавина или пд праоа платпа за третман птпада. Ова впда
се слива у сабирни канал из кпг даље иде у акумулаципни щахт. Из акумулаципнпг щахта,
сакупљена впда се усмерава на пдгпварајући третман.
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3.

П3 - Физичкп-хемијски третман птпада – Третман електрпнскпг и
електричнпг птпада

- Дефиниција третмана ЕЕ птпада
Електрпнски и електишни птпад се мпра третирати пдвпјенп пд псталпг птпада, а пре
пдлагаоа пвпг птпада пбавезан је третман (Закпн п управљаоу птпадпм "Сл. гласник РС",
бр. 36/2009 и 88/2010). Третман ЕЕ птпада пбухвата издвајаое секундарних сирпвина и
третман птпада кпји се налази на листи електришних и електрпнских прпизвпда, кпја се
прпписује Закпнпм.
- Технплпгија третмана EE птпада
Третман електрпнскпг и електришнпг птпада базира се на кпмбинацији рушних и
аутпматских прпцеса кап и физишкп – хемијских прпцеса. Прихваћени ЕЕ птпад првп се
ппдвргава растављаоу и спртираоу, а затим се издвпјене кпмппненте третирају
пдгпварајућим ппступцима кпји ппдразумевају механишки третман каблпва и физишкпхемијски третман другпг ЕЕ птпада у складу са прпписима. На крају прпцеса дпбијају се
секундарне сирпвине за рециклажу и птпад кпји је мпгуће пдлпжити на деппнију.
- Ппстрпјеое за третман ЕЕ птпада
Ппстрпјеое се састпји пд бетпнскпг платпа на кпме се налази хала са спртирницпм у кпјпј
ће се мануелнп расклапати ЕЕ птпад, а затим спртирати. У ппстрпјеое ће бити укљушен и
механишки третман каблпва, пднпснп гуљеое каблпва и ппстрпјеое за физишкп-хемијскп
третираое малих батерија и другпг пдгпварајућег ЕЕ птпада, укпликп буде технплпщки и
екпнпмски мпгуће и исплативп таква ппстрпјеоа ппставити.
Третман и ппстрпјеое је мпгуће прилагпђавати напретку технплпгије, инпвацијама у
пбласти управљаоа птпадпм, кап и захтевима тржита, а све у складу са важећпм
закпнскпм регулативпм. Крпз израду технишке дпкументације, идејна рещеоа технплпгије
и ппстрпјеоа ће бити детаљније утврђена и дефинисана.
Приказ идејнпг рещеоа:
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Улаз
Улазне сирпвине представља мешани електрпнски и електрични птпад (ЕЕ птпад). Отпад
садржи разлишите кпмппненте: батерије, делпве рашунара и тв уређаја, каблпве, тпнере,
делпве кпји садрже картпн, стаклп, пластику исл.
Третман
Третман ппшиое у рушнпј спртирници где се прихваћени ЕЕ птпад расклапа и спртира пп
кпмппнентама. Овим ппступкпм се издвајају: метални делпви, пластика, стаклп, батерије,
каблпви, гума и пстали мещани деп птпада кпји је немпгуће ппнпвп кпристити.
Каблпви ће ппсебнп бити пдвпјени, а затим ће механишки бити скинута изплација са
ппврщине, какп би се пдвпјили и искпристили метали. Метали ће бити разврстани и
припремљени за трансппрт дп даље прераде.
Мале батерије ће такпђе бити пдвпјене и ппсебнп третиране. Батерије се ппдвргавају
физишкп-хемијскпм третману какп би се пдвпјили метали. Такп дпбијени метали ће бити
спремни за трансппрт дп кприсника.
Излаз
Излаз представљју спртиране секундарне сирпвине кпје се спајају са секундарним
сирпвинама са платпа 1 и спремају за трансппрт дп кприсника. Издвпјени метали се
складищте или трансппртују дп кприсника. Са ппасним птпадпм се даље ппступа у складу
са закпнскпм регулативпм. Пстали птпад се трајнп збриоава на телу деппније.
- Ппис пбјекта и платпа:
Платп за третман електрпнскпг и електришнпг птпада је ппврщине 1246m2. Платп је
правпугапнпг пблика с тим щтп је угап дп Т раскрснице рещен кружнп са радијуспм пд
7.3m. Димензије платпа су 25х50m, такп да ужа страна платпа дпдирује приступну
сапбраћајницу. Пад целпг платпа је према ригпли на бпшнпј страни. На платпу се налази
приземна хала, максималне предвиђене висине 10m, правпугапнпг пблика, кпја се састпји
пд максималнп 2 сегмената ппврщине 440m², димензија 22х20m. Хала је слпбпднпстпјећи
пбјекат. Ппјединашни сегменти мпгу се делимишнп извести кап надстрещнице. Фазна
реализација сегмената је мпгућа, у складу са пптребама пператера и у зависнпсти пд
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специфишнпсти изабраних технплпщких рещеоа и ппстрпјеоа, кпје утишу на пблик и
функципналнпст пбјекта.
Армиранп-бетпнска плпша, дебљине у складу са статишким прпрашунпм, биће израђена пд
впдпнепрппуснпг бетпна. Плпша се армира у две зпне, мрежастпм арматурпм. Са три
стране платпа прпјектпван је пбпдни армиранп-бетпнски зидић - ивишоак. Овај зидић
псигурава да сва впда са платпа птише у сабирни канал.
Материјализација слпјева ппдлпге платпа је следећа:
1) Прирпдни материјал
2) Шљунак
3) Дрпбљени камен
4) PVC фплија
5) Армирани бетпн, птппран на агресивне материје, непрппусан за впду и уље.
Кпнструкција хале је шелишна и шине је стубпви пслпоени на темеље самце. Зидпви
пбјекта хале су висине пд 7m дп 10m. Материјализација зидпва је мпгућа према
пптребама пператера, пд следеђих материјала: цирада, прпфилисани лим, лексан, исл.
Крпв пбјекта хале је сашиоен пд рещеткастпг крпвнпг нпсаша и лименпг крпвнпг
ппкриваша.
Материјализација слпјева ппда пбјекта хале за механишки третман птпада је:
1) Прирпдни материјал
2) Шљунак
3) PVC фплија
4) Армирани бетпн, птппран на агресивне материје, непрппусан за впду и уље.
Впдпснабдеваое
Обезбеђен је прикљушак на развпд технплпщке впде какп би се пбезбедила впда за праое
платпа и евентуална пптреба за впдпм сампг прпцеса третмана птпада.
Развпдпм прптивппжарне впде пбезбеђена је ппкривенпст целпг платпа, кап и дпвпљан
капацитет за гащеое ппжара.
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Каналисаое птпадних впда
Атмпсферска впда са крпвне ппврщине хале се, плуцима, пдвпди директнп на зелену
ппврщну. Атмпсферска впда са бетпнскпг платпа пкп хале прикупља се системпм
ригпла/каналета и усмерава, путем главнпг развпда атмпсферске впде на сепаратпр уља и
нафтних деривата.
Запрљана впда настаје унутар саме хале. У питаоу је впда пд праоа ппдпва хале. Ова
впда се системпм канала и цевпвпда увпди у акумулаципни щахт, пдакле се главним
развпдпм запрљане впде усмерава на пдгпварајући третман.
Акцидентна впда, пднпснп впда кпја би евентуалнп настала услед прпцеса третмана
птпада такпђе настаје унутар хале. Системпм канала и цевпвпда, акцидентна впда се
увпди у акумулаципни щахт, пдакле се исташе и цистернама впзи на пдгпварајући третман.

4.

П4 – Физичкп-хемијски третман птпада – Сплидификација

- Дефиниција сплидификације кап третмана птпада
Сплидификација је пптпунп или делимишнп пшврщћаваое птпада тј. прпцес смаоиваоа
ппкретљивпсти птпада. Термин се кпристи за щирпк ппсег третмана кпји меоају физишкп–
хемијске пспбине птпада са циљем да се ушине ппгпдним за пдлагаое на деппније или за
даље управљаое. Сплидификација се примеоује и за третман тешнпг птпада, муљева и
шврстпг птпада кпји су кпнтаминирани тещким металима или минералним уљима, или су
збпг некпг другпг свпјства ппасних карактеристика.
Преднпст пвпг прпцеса је: оегпва екпнпмска исплативпст, релативнп једнпставна и лака
примена и велика редукција мпбилнпсти кпнтамината.
- Технплпгија сплидификације
Технплпщки ппступак сплидификације или стабилизације пдвија се у пдгпварајућим
уређајима и састпји се из два дела:
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1. Третман сплидификације птппшиое реакцијпм хпмпгенизпванпг птпада са ппмпћним
сирпвинама шија је улпга мпбилизација или уклаоаое ппасних кпмппненти. Хемијске
реакције пмпгућавају везиваое тещких метала и спрешаваое оегпве мпбилнпсти, дпк је
реакција зауљенпг птпада вепма брза и бурна и дпвпди дп разлагаоа угљпвпдпника,
шиме се ппстиже инертнпст прпизвпда сплидификације - сплидификата.
2. Други деп реакција укљушује прпцес пшврщћаваоа и пдвија се у наредним данима или
недељама. У пвпј фази дп изражаја дплазе ппзпланске пспбине креша, пднпснп дпдатих
ппмпћних сирпвина.
- Ппстрпјеое за сплидификацију
Ппстрпјеое за сплидификацију састпји се пд бетпнскпг платпа кпји је изграђен са падпм
ка сабирнпм каналу кпјим се впда пдвпди ка щахту запрљане и акцидентне впде. На платп
се ппстављају уређаји у кпјима се врщи сплидификација птпада.
Третман и ппстрпјеое је мпгуће прилагпђавати напретку технплпгије, инпвацијама у
пбласти управљаоа птпадпм, кап и захтевима тржита, а све у складу са важећпм
закпнскпм регулативпм. Крпз израду технишке дпкументације, идејна рещеоа технплпгије
и ппстрпјеоа ће бити детаљније утврђена и дефинисана.
Приказ идејнпг рещеоа:
Улаз
Технплпщки ппступак сплидификације примеоује се за третман чврстпг, течнпг и
муљевитпг птпада кпји садржи углавнпм прганске материје (уља, прпдукте ппдземне
експлпатације нафте и гаса и друге материје кпје птпад шине „ппасним“).
Улазне сирпвине, су птпадни материјали кпји се ппдвргавају третману. Квалитет улазних
птпадних материјала мпже вепма варирати, у зависнпсти пд места настанка и параметара
прпцеса у кпјима настаје. Отпадни материјал кпји се дпвпзи на третман на пвпм
ппстрпјеоу пптребнп је претхпднп анализирати у пвлащћенпј, акредитпванпј
лабпратприји. Укпликп анализе указују да је ппсле прпцеса сплидификације немпгуће
дпбијаое, инертнпг, стабилнпг, неппаснпг и сл. материјала, птпад се неће преузимати,
нити ппдвргавати третману на ппстрпјеоу.
Ппмпћне сирпвине су материјали кпји ушествују у прпцесу пшврщћаваоа –
сплидификације, те у прпцесу прераде меоају физишкп-хемијске пспбине улазнпг
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материјала, са циљем снижаваоа оегпвих загађујућих карактеристика. Кап ппмпћне
сирпвине кпристе се: негащени креш, гащени креш, бентпнит, песак, материјали на бази
цемента и кварцнпг песка, пепеп кап и пстали материјали кпји се мпгу ппјавити на
тржищту.
Третман
Отпад се дппрема на платп, где се третира технплпщким ппступкпм сплидификације.
Технплпщки ппступак сплидификације се састпји из три фазе:
1) Фаза предтретмана(филтрираое улазнпг материјала и издвајаоа грубих нешистпћа,
хпмпгенизација);
2) Фаза третмана (на сплидификатпру);
3) Фаза издвајаоа прпдукта третмана - сплидификата и предаја на даље ппступаое.
Какп би прпцес сплидификације бип успещан, неппхпднп је најпре изврщити предтретман
течнпг птпада. Тп ппдразумева ппдвргаваое тешнпг птпада хпмпгенизацији и
декантпваоу/центрифугираоу, шиме се ппстиже оегпвп угущћаваое. Накпн
предтретмана тешнпг птпада, издвпјени муљ се третира у прпцесу сплидификације, а са
тешнпм фазпм се ппступа у складу са закпнскпм регулативпм. Чврсти птпад и муљеви
немају предтретман и щаљу се директнп у прпсес сплидификације уз ппмпћне сирпвине.
Сплидификпвани птпад се затим пдлаже у пдгпварајуће кпнтејнере, у кпјима се пдвија
прпцес сазреваоа, у тпку кпјег дплази дп пптпунпг пшврщћаваоа сплидификата. Пп
заврщетку пвпг прпцеса, сплидификпвани птпад се пдлаже на пдгпварајући нашин.
Излаз
Излазни материјал, сплидификат је пращкаста шврста материја, кпја упбишајенп има
карактеристике неппаснпг птпада, али збпг гранулације, пп правилу, није инертан. Накпн
изврщенпг испитиваоа и прибављаоа Извещтаја п испитиваоу птпада, пдвпзи се на
трајнп збриоаваое - пдлагаое на ппстпјећу деппнију или на даље управљаое.
Течна фаза се упућује на пдгпварајући третман.
- Ппис платпа:
Ппстрпјеое за сплидификацију налази се на бетпнскпм платпу ппврщине 625m². Платп је
квадратнпг пблика димензија 25х25m.
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Армиранп-бетпнска плпша, дебљине у складу са статишким прпрашунпм, биће израђена пд
впдпнепрппуснпг бетпна. Плпша се армира у две зпне, мрежастпм арматурпм. Са три
стране платпа прпјектпван је пбпдни армиранп-бетпнски зидић - ивишоак. Овај зидић
псигурава да сва впда са платпа птише у сабирни канал.
Израда плпше предвиђена је у нагибу ка сабирнпм каналу за прикупљаое и пдвпђеое
птпадних впда. Димензије пппрешнпг пресека канала су 0.5х0.4m, а дужина канала је 20m.
Сабирни канал за прикупљаое и пдвпђеое впда са платпа прпјектпван је са нагибпм дна
према талпжнпј јами на сампм крају канала, пдакле ће се впда пдвпдити даље у
акумулаципни щахт.
Материјализација слпјева ппдлпге платпа је следећа:
1) Прирпдни материјал
2) Прирпдни щљунак
3) Дрпбљени камен
4) PVC фплија
5) Армирани бетпн, птппран на агресивне материје, непрппусан за впду и уље.
Впдпснабдеваое
Обезбеђен је прикљушак на развпд технплпщке впде какп би се пбезбедила впда за праое
платпа и евентуална пптреба за впдпм сампг прпцеса сплидификације.
Развпдпм прптивппжарне впде пбезбеђена је ппкривенпст целпг платпа, кап и дпвпљан
капацитет за гащеое ппжара.
Каналисаое птпадних впда
Запрљана впда настаје услед падавина или пд праоа платпа за третман птпада. Ова впда
се слива у сабирни канал из кпг даље иде у акумулаципни щахт. Шахт је прикљушен на
главни развпд запрљане впде кпјим се иста усмерава на сепаратпр уља и нафтних
деривата.
У слушају акцидента дплази дп изливаоа прпцесне впде – акцидентна впда. Акцидентна
впда се прикупља у акумулаципни щахт, пдакле се усмерава на пдгпварајући третман.
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5.

П5 – Физичкп-хемијски третман птпада - Третман течнпг птпада

- Дефиниција третмана течнпг птпада
Технплпщки ппступак третмана тешнпг птпада пбухвата ппступке сепарације уљних
материја, флптације и издвајаоа пене и талпга, уз дпдатак пдгпварајућих хемикалија.
Технплпгија прешищћаваоа заснпвана је на физишкп-хемијским прпцесима са ефикасним
и ппузданим излазним параметрима пп нпрмама ЕУ.
- Технплпгија третмана течнпг птпада
Технплпщки ппступак третмана тешнпг птпада пдвија се у пдгпварајућим уређајима и
састпји се из следећих фаза:
1. Издвајаое не-емулгпваних нешистпћа, кап щтп је уљна фаза, на вертикалнпм
гравитаципнпм сепаратпру. Честице веће густине пд густине впде падају на днп кап
муљеви, а шестице лакще пд впде (углавнпм уљна фракција) издвајају се на врху.
2. Накпн издвајаоа не-емулгпваних нешистпћа, тешни птпад се третира ппступкпм
флптације.
Ппступак заппшиое дпзираоем киселине, базе и кпагуланта у тешни птпад, а на пснпву
лабпратпријских испитиваоа. Тешни птпад се затим увпди у систем у кпме се врщи
увпђеое ваздуха ппд притискпм и флпкуланта, уз интензивнп мещаое. Лакще нешистпће
испливавају на ппврщину у пблику пене, а теже падају на днп у пблику муљева. Из пене се
мпже издвпјити и рециркулисати пдређена кплишина присутне впде, кпја се враћа у
прпцес кпагулације и флпкулације.
- Ппстрпјеое за третман течнпг птпада
Ппстрпјеое за третман тешнпг птпада састпји се пд бетпнскпг платпа кпји је изграђен са
падпм ка сабирнпм каналу кпјим се впда пдвпди ка щахту запрљане и акцидентне впде.
На платп се ппстављају уређаји у кпјима се врщи третман тешнпг птпада.
Третман и ппстрпјеое је мпгуће прилагпђавати напретку технплпгије, инпвацијама у
пбласти управљаоа птпадпм, кап и захтевима тржита, а све у складу са важећпм
закпнскпм регулативпм. Технплпгија и ппстрпјеое ће бити детаљнп дефинисани идејним
прпјектпм, те прпјектпм за грађевинску дпзвплу.
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Приказ идејнпг рещеоа:
Улаз
У предметнпм ппстрпјеоу мпгу се третирати течни птпади. Улазни тпкпви мпгу имати
разлишит састав те је стпга пптребнп да птпадни материјал, кпји се дпвпзи на третман на
пвпм ппстрпјеоу прати извещтај п испитиваоу птпада.
Ппмпћне сирпвине су кпагуланти, флпкуланти, киселине и базе.
Загађиваши тешнпг птпада мпгу бити:
1. хемијски (киселине, алкалије, разне спли, пестициди, детерченти, фенпли и др.),
2. биплпщки (бактерије, вируси, алге, фекалије, лигнини и др.) и
3. физишки (тпплпта, бпја, мирис, суспендпване шврсте материје, песак, муљ и сл.).
Третман
Тешни птпад дппрема се на платп за третман тешнпг птпада где се у ппстрпјеоу за третман
тешнпг птпада третира у циљу пслпбађаоа пд загађујућих кпмппненти.
У фази предтретмана издваја се груби инертни материјал и примарни муљ, а тешни птпад
се ппдвргава даљем третману.
Накпн третмана тешнпг птпада дпбија се впда прешищћена дп нивпа за испущтаое у
реципијент и мала кплишина муља (секундарнпг).
Циљ третмана је дпбијаое прешищћене впде шији параметри задпвпљавају услпве за
испущтаое у реципијент - канализацију лпкалнпг ЈКП.
Наппмиое се да укпликп квалитет прешищћене впде није задпвпљавајући, ппстпји
мпгућнпст и неппхпднпст ппнпвнпг третмана.
Излаз
Дпбијени, пбједиоени, муљ спрпвпди се дп ппстрпјеоа за третман муљева накпн шега се
пдвпзи на даље збриоаваое.
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Пречишћена впда се испущта у реципијент укпликп задпвпљава параметре. У супрптнпм
се враћа на третман.
Груби инертни материјал кпји се издвпји при предтретману, пдвпзи се директнп на
пдлагаое на санитарну деппнију без дпдатнпг третмана.
- Ппис платпа:
Ппстрпјеое за третман тешнпг птпада налази се на бетпнскпм платпу ппврщине 625m².
Платп је квадратнпг пблика димензија 25х25m.
Армиранп-бетпнска плпша, дебљине у складу са статишким прпрашунпм, биће израђена пд
впдпнепрппуснпг бетпна. Плпша се армира у две зпне, мрежастпм арматурпм. Са три
стране платпа прпјектпван је пбпдни армиранп-бетпнски зидић - ивишоак. Овај зидић
псигурава да сва впда са платпа птише у сабирни канал.
Израда плпше предвиђена је у нагибу ка армиранп бетпнскпм сабирнпм каналу.
Димензије пппрешнпг пресека канала су 0.5х0.4m, а дужина канала је 20m. Сабирни канал
за прикупљаое и пдвпђеое впда са платпа прпјектпван је са нагибпм дна према талпжнпј
јами на сампм крају канала, пдакле ће се впда пдвпдити даље у акумулаципни щахт.
Материјализација слпјева ппдлпге платпа је следећа:
1) Прирпдни материјал
2) Прирпдни щљунак
3) Дрпбљени камен
4) PVC фплија
5) Армирани бетпн, птппран на агресивне материје, непрппусан за впду и уље.
Впдпснабдеваое
Обезбеђен је прикљушак на развпд технплпщке впде какп би се пбезбедила впда за праое
платпа и евентуална пптреба за впдпм сампг прпцеса третмана тешнпг птпада.
Развпдпм прптивппжарне впде пбезбеђена је ппкривенпст целпг платпа, кап и дпвпљан
капацитет за гащеое ппжара.
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Каналисаое птпадних впда
Запрљана впда настаје услед падавина или пд праоа платпа за третман птпада. Ова впда
се слива у сабирни канал из кпг даље иде у акумулаципни щахт. Шахт је прикљушен на
главни развпд запрљане впде кпјим се иста усмерава на сепаратпр уља и нафтних
деривата.
У слушају акцидента дплази дп изливаоа прпцесне впде – акцидентна впда. Акцидентна
впда се прикупља у акумулаципни щахт, пдакле се усмерава на пдгпварајући третман.

6.

П6 – Биплишки третман птпада - Бипремедијација

-Дефиниција бипремедијације кап третмана птпада
Бипремедијација се мпже дефинисати кап билп кпји прпцес у кпме се кпристе
микрппрганизми или оихпви ензими за враћаое нарущене живптне средине у
пригиналнп стаое. Бипремедијација има пптенцијал пптпуне деградације или
трансфпрмације ппасних прганских загађиваша у безппасне прпизвпде.
Тп је кпнтрплисан аерпбни биплпщки прпцес у кпме се бипразградиви загађиваши
претвараију у оихпве пснпвне минералне састпјке, впду и угљен-дипксид. За биплпщку
разградоу бипразградивих кпнтамината кпристе се заједнице микпрпрганизама кпје се
већ налазе у супстрату/птпаду а кпје се издвајају и умнпжавају у вещташки ствпреним
пптималним услпвима за развпј оихпвих кплпнија - бипреактпр.
Бипремедијација је ефикасан и нещкпдљив прпцес. Тп је савремена метпда кпјпм се
стварају услпви за пптималан раст и развпј микрппрганизама присутних у
кпнтаминиранпм екпсистему, у циљу ппвећаоа брзине биплпщке разградое
угљпвпдпника.
- Технплпгија бипремедијације
Технплпщки ппступак бипремедијације пбухвата пдлагаое и мещаое птпада на платпу,
наткриваое птпада, сакупљаое и рециркулацију прпцесне впде кпја садржи пдгпварајуће
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микрппрганизме, шиме се ппспещује и убрзава прпцес деградације или трансфпрмације
ппасних прганских загађиваша у безппасне прпизвпде.
- Ппстрпјеое за бипремедијацију
Ппстрпјеое за бипремедијацију састпји се пд бетпнскпг платпа кпји је изграђен са падпм
ка сабирнпм каналу кпјим се впда пдвпди ка щахтпвима птпадне и прпцесне впде. Отпад
се третира у лејама на платпу, уз рециркулацију прпцесне впде уз ппмпћ муљних пумпи. У
слушају прпдужених падавина, смеща се щтити пд прекпмерне влаге гептекстилпм или
парппрппуснпм дифузнпм фплијпм.
Третман и ппстрпјеое је мпгуће прилагпђавати напретку технплпгије, инпвацијама у
пбласти управљаоа птпадпм, кап и захтевима тржита, а све у складу са важећпм
закпнскпм регулативпм. Крпз израду технишке дпкументације, идејна рещеоа технплпгије
и ппстрпјеоа ће бити детаљније утврђена и дефинисана.
Приказ идејнпг рещеоа:
Улаз
Прпцеспм бипремедијације
угљпвпдпницима.

третирају

се

земљишта

или

материјали

загађени

Претхпднп је пптребнп анализпм испитати кпнтаминиранa земљищта или материјалe,
пдредити пбим кпнтаминације и врсте пплутанта, кап и најефикасније метпде третмана.
Да би уклаоаое загађујућих материја билп ефикаснп, неппхпднп је пбезбедити
пдгпварајуће нафтнппксидујуће микрппрганизме (активни кпнзпрцијум). Најшещће се
примеоује аутпхтпна микрпфлпра, кпја се изплује из земљищта и размнпжава у
бипреактпру (предтретман). Из щирпкпг спектра микрппрганизама кпји имају сппспбнпст
да метабплищу угљпвпдпнике нафтнпг ппрекла, мпгу се издвпјити квасци и бактерије.
Третман
Отпад се дппрема на платп, где се првп врщи предтретман птпада, кпји пбухвата ппступке
припреме загађенпг материјала, припрему активнпг кпнзпрцијума у бипреактпру и
увпђеое активнпг кпнзпрцијума и нутријената.
Пптпм се врщи иницијалнп засејаваое бипмаспм активнпг кпнзпрцијума
микрппрганизама, накпн шега се птпад пребацује на платп за бипремедијацију.
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Отпад се слаже у леје на бетпнскпј ппврщини где сазрева. Отпад у лејама се перипдишнп
меща и преврће. Ова фаза ппдразумева разградоу загађујућих материја дејствпм
микрпбилпщких прганизама, шиме се ппстиже декпнтаминација земље, щљунка и других
кпнтаминираних материјала.припбаља. Технплпщким прпцеспм разграђују се прганске
кпмппненте на бази угљпвпдпника дп угљен-дипксида и впде.
Прпцесна впда се сакупља прекп сабирнпг канала у рециркулаципни щахт и пдатле се
аутпматски рециркулище на леје кпје су у ппступку бипремедијације. На пвај нашин
пбезбеђује се влажнпст система кпја пбезбеђује успещнп впђеое прпцеса.
Кпнтрпла ефикаснпси прпцеса ппдразумева испитиваое ппшетнпг супстрата, кап и узпрака
узетих у пдређеним временским размацима. Прпцес бипремедијације заврщава се када
је кпнцентрација кпнтаминаната у супстрату таква да задпвпљава прпписане критеријуме.
Излаз
Излазни материјал је пречишћена земља.
- Ппис платпа:
Бипремедијација се врщи на платпу ппврщине 1000m², на кпји се птпадни материјал
деппнује у лејама. Платп је правпугапнпг пблика димензија 40х25m, такп да дужа страна
платпа дпдирује приступну сапбраћајницу. Извпђеое платпа је планиранп фазнп такп да
се први деп дп приступнпг платпа велишине 20х25 m извпди први, а други деп пд 20х25m у
другпј фази.
Армиранп-бетпнска плпша, дебљине у складу са статишким прпрашунпм, биће израђена пд
впдпнепрппуснпг бетпна. Плпша се армира у две зпне, мрежастпм арматурпм. Са три
стране платпа прпјектпван је пбпдни армиранп-бетпнски зидић - ивишоак. Овај зидић
псигурава да сва впда са платпа птише у сабирни канал.
Израда плпше предвиђена је у нагибу ка сабирнпм каналу. Димензије пппрешнпг пресека
канала су 0.5х0.4m, а дужина канала је 40m. Сабирни канал за прикупљаое и пдвпђеое
впда са платпа прпјектпван је са нагибпм дна према талпжнпј јами на сампм крају канала,
пдакле ће се впда пдвпдити даље у рециркулаципни щахт прпцесне впде, а у слушају
падавина у акумулаципни щахт.
Материјализација слпјева ппдлпге платпа је следећа:
1) Прирпдни материјал
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2) Прирпдни щљунак
3) Дрпбљени камен
4) PVC фплија
5) Армирани бетпн, птппран на агресивне материје, непрппусан за впду и уље.
Впдпснабдеваое
Обезбеђен је прикљушак на развпд технплпщке впде какп би се пбезбедила впда за праое
платпа и евентуална пптреба за впдпм сампг прпцеса бипремедијације.
Развпдпм прптивппжарне впде пбезбеђена је ппкривенпст целпг платпа, кап и дпвпљан
капацитет за гащеое ппжара.
Каналисаое птпадних впда
У тпку прпцеса третмана птпада – бипремедијације, на сампм палтпу настаје пдређена
кплишина прпцесне впде. Прпцесна впда се слива у сабирни канал, пдакле се даље
усмерава у сабирни, рециркулаципни, щахт. Ппменути щахт је ппремљен муљнпм
пумппм, кпја пбезбеђује враћаое сакупљене впде у прпцес бипремедијације.
Запрљана впда настаје услед падавина или пд праоа платпа за третман птпада. Ова впда
се слива у сабирни канал из кпг даље иде у акумулаципни щахт. Из акумулаципнпг щахта,
сакупљена впда се усмерава се на пдгпварајући третман.

7.

П7- Физичкп-хемијски третман птпада – Третман медицинскпг птпада

- Дефиниција третмана медицинскпг птпада
Медицински птпад јесте птпад кпји настаје при пружаоу здравствене защтите људима, а
кпји шини неппасан и ппасан птпад дефинисан у Каталпгу птпада, у складу са прпписима
кпјим се уређују категприје и класификација птпада (Правилник п управљаоу
медицинским птпадпм "Сл. гласник РС", бр. 78/2010). Третман медицинскпг птпада
пбухвата уситоаваое и стерилизацију, накпн кпг се дпбија прпизвпд пслпбпђен пд
вирусне, бактеријске, фунгалне, паразитне или припнске кпнтаминације. пднпснп
безбедан птпад, сув и финп усутоен.
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Дезинфекција/ стерилизација парпм или аутпклавираое јесте физишки ппступак третмана
кпји ппдразумевева термишку пбраду ппд стрпгп кпнтрплисаним пперативним услпвима
(притисак, температура, засићенпст впдене паре, време трајаоа и др.) шији је резултат
безбедан нивп стерилнпсти пд 105 или маое микрппрганизама). (Правилник п
управљаоу медицинским птпадпм "Сл. гласник РС", бр. 78/2010)
- Технплпгија третмана медицинскпг птпада
Технплпщки ппступак третмана медицинскпг птпада пдвија се у пдгпварајућим уређајима,
у кпјима се врщи уситоаваое и стерилизација. Уситоаваое је битнп збпг удела пщтрих
предмета у птпаду, а стерилизација какп би се унищтили патпгени микрппрганизми.
Ппсле третмана уситоаваоем и тпплптнпм стерилизацијпм дпбија се сув и уситоен
прпизвпд, пднпснп безбедан птпад кпји се мпже пдлагати на деппније.
- Ппстрпјеое за третман медицинскпг птпада
Ппстрпјеое се састпји пд бетпнскпг платпа на кпме се налази хала у кпјпј је смещтена
механизација за устоаваое птпада и уређаји за стерилизацију медицинскпг птпада у
аутпклаву.
Третман и ппстрпјеое је мпгуће прилагпђавати напретку технплпгије, инпвацијама у
пбласти управљаоа птпадпм, кап и захтевима тржита, а све у складу са важећпм
закпнскпм регулативпм. Крпз израду технишке дпкументације, идејна рещеоа технплпгије
и ппстрпјеоа ће бити детаљније утврђена и дефинисана.
Приказ идејнпг рещеоа:
Улаз
Улазна сирпвина је медицински птпад и тп: инфективни птпад, пщтри предмети без
пбзира да ли су били у кпнтакту са пацијентпм или не и пдређена кплишина
патпанатпмскпг птпада. Медицински птпад се пдваја пд псталпг птпада и пдлаже у
здравственим устанпвама (бплнице, стпматплпщке амбуланте) и кпзметишким радоама у
ппсебним кесама и кпнтејнерима на кпјима је пбележен састав птпада. Овакп селектпван
птпад се дпвпзи на платп за третман где се не складищти, већ се директнп ппдвргава
третману.
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Третман
Прпцес се врщи физичкп-хемијским третманпм у 2 фазе:
1. Прпцес заппшиое у аутпклаву у кпме се птпад у кпнтрплисаним услпвима
стерилище впденпм парпм на ппвищенпј температури и ппвищенпм притиску дп
дпстизаоа нивпа микрпбиплпщке инактивације.
2. Пп заврщетку третмана парпм заппшиое прпцес уситоаваоа у ппстрпјеоу кпје
претхпднп стерилисани птпад сеше и ситни.
Ппстрпјеое се налази у затвпренпј хали са регулисаним вентилаципним системпм.
Излаз
Излаз представља стерилисан, уситоен прашкаст прпизвпд кпји има пспбине неппаснпг
птпада и кпји се мпже пдлагати на деппније.
- Ппис пбјекта и платпа:
Третман медицинскпг птпада се врщи на платпу ппврщине 613m2. Платп је правпугапнпг
пблика с тим щтп је угап дп Т раскрснице рещен кружнп са радијуспм пд 7.3m. Димензије
платпа су 25х25m. Пад целпг платпа је према ригпли на бпшнпј страни. На платпу се налази
приземна хала, максималне предвиђене висине 10m, правпугапнпг пблика, кпја се састпји
пд 1 сегмената ппврщине 440m², димензија 22х20m. Хала је слпбпднпстпјећи пбјекат.
Ппјединашни сегменти мпгу се делимишнп извести кап надстрещнице. Фазна реализација
сегмената је мпгућа, у складу са пптребама пператера и у зависнпсти пд специфишнпсти
изабраних технплпщких рещеоа и ппстрпјеоа, кпје утишу на пблик и функципналнпст
пбјекта.
Армиранп-бетпнска плпша, дебљине у складу са статишким прпрашунпм, биће израђена пд
впдпнепрппуснпг бетпна. Плпша се армира у две зпне, мрежастпм арматурпм. Са три
стране платпа прпјектпван је пбпдни армиранп-бетпнски зидић - ивишоак. Овај зидић
псигурава да сва впда са платпа птише у сабирни канал.
Материјализација слпјева ппдлпге платпа је следећа:
1) Прирпдни материјал
2) Шљунак
3) Дрпбљени камен
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4) PVC фплија
5) Армирани бетпн, птппран на агресивне материје, непрппусан за впду и уље.
Кпнструкција хале је шелишна и шине је стубпви пслпоени на темеље самце. Зидпви
пбјекта хале су висине пд 7m дп 10m. Материјализација зидпва је мпгућа према
пптребама пператера, пд следеђих материјала: цирада, прпфилисани лим, лексан, исл.
Крпв пбјекта хале је сашиоен пд рещеткастпг крпвнпг нпсаша и лименпг крпвнпг
ппкриваша.
Материјализација слпјева ппда пбјекта хале за механишки третман птпада је:
1) Прирпдни материјал
2) Шљунак
3) PVC фплија
4) Армирани бетпн, птппран на агресивне материје, непрппусан за впду и уље.
Впдпснабдеваое
Обезбеђен је прикљушак на развпд технплпщке впде какп би се пбезбедила впда за праое
платпа и евентуална пптреба за впдпм сампг прпцеса третмана птпада.
Развпдпм прптивппжарне впде пбезбеђена је ппкривенпст целпг платпа, кап и дпвпљан
капацитет за гащеое ппжара.
Каналисаое птпадних впда
Атмпсферска впда са крпвне ппврщине хале се, плуцима, пдвпди директнп на зелену
ппврщну. Атмпсферска впда са бетпнскпг платпа пкп хале прикупља се системпм
ригпла/каналета и усмерава, путем главнпг развпда атмпсферске впде на сепаратпр уља и
нафтних деривата.
Запрљана впда настаје унутар саме хале. У питаоу је впда пд праоа ппдпва хале. Ова
впда се системпм канала и цевпвпда увпди у акумулаципни щахт, пдакле се главним
развпдпм запрљане впде усмерава на пдгпварајући третман.
Акцидентна впда, пднпснп впда кпја би евентуалнп настала услед прпцеса третмана
птпада такпђе настаје унутар хале. Системпм канала и цевпвпда, акцидентна впда се
увпди у акумулаципни щахт, пдакле се исташе и цистернама впзи на пдгпварајући третман.
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1.11. НАПОМЕНЕ:







Саставни деп пвпг урбанистишкпг прпјекта је и инфпрмација п лпкацији издата пд
Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне
средине, брпј 130-353-151/2014-01 пд дана 01.12.2014.гпд.
Услед технишкп-технплпщких прпцеса на платпима и карактеристика мпдуларних
мпнтажних-надстрещница мпгуће је изградити хале за наткриваое платпа на
маопј ппврщини пд пне дефинисане пвим урбанистишким прпјектпм, с тим да се
пбавезнп исппщтује регулација ка путу Кикинда Теремија
РС, Опщтина Кикинда, ппщтинска упрaвa, Oдeљeоe зa урбaнизaм, спрoвeщћe
прoцeдуру и пoтврдићe oвaj Урбaнистишки прojeкaт у склaду сa Зaкoнoм o
плaнирaоу и изгрaдои (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 – Одлука УС,
132/2014 и 145/2014)

Oдгoвoрни урбaнистa:

__________________________________
Бпјан Алимпић, дипл.инж.арх.-мастер
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Урбанистички прпјекат ппдцелине Iв „Платп за третман птпада“ у пквиру
Регипналнпг центра за управљаое птпадпм у Кикинди
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Грађевинске линије
Тачке које одређују грађевинске линије у простору
назив
тачке
Г1
Г2
Г3
Г4
Г5
Г6
Г7
Г8
Г9
Г10
Г11
Г12
Г13
Г14
Г15

Y
7460978,6888
7461048,0881
7461127,3605
7461058,5040
7460998,1728
7461025,1373
7461061,6511
7461034,6822
7461084,3325
7461075,3423
7461038,8349
7461095,3032
7461104,0528
7461122,3944
7461113,6448

координате
X
5080867,4288
5081022,4335
5080987,2585
5080831,5241
5080910,9455
5080971,1860
5080954,8375
5080894,6031
5081005,4954
5080985,4161
5081001,7576
5080977,2063
5080997,3916
5080989,4175
5080969,2322

растојање
(m)
Г1‐Г2=169,83m
Г2‐Г3=86,73m
Г3‐Г4=170,28m
Г4‐Г1=87,52m
Г5‐Г6=66m
Г6‐Г7=40m
Г7‐Г8=66m
Г8‐Г5=40m
Г11‐Г2=22m,Г9‐Г10=22m
Г10‐Г11=40m
Г9‐Г2=40m
Г12‐Г13=22m
Г13‐Г14=20m
Г14‐Г15=22m
Г15‐Г12=20m

ХИДРАНТСКА ТЕХНОЛОШКА МРЕЖА
Шахт подземног хидранта

ХИДРАНТСКА ПРОТИВПОЖАРНА МРЕЖА
Надземни хидранти
Назив
тачке
1*
ПХ1
ПХ2
ПХ3
ПХ4
ПХ5
ПХ6
ПХ7
ПХ8
ПХ9

Y
7461000,9065
7460986,3603
7461015,1280
7461044,9559
7461040,8618
7461069,7137
7461036,4299
7461079,0594
7461109,5647
7461114,2303

Координате
X
5080808,6923
5080894,6159
5080958,8688
5081020,5708
5080886,4989
5080953,8854
5080839,2985
5080878,6381
5080947,1540
5081001,6727

Z цеви
78,10
77,50
78,57
78,51
78,32
78,31
78,03
78,00
77,99
78,30

*Тачка бр. 1 представља прикључак на већ постојећи вод.

Z хидранта
80,20
81,27
81,21
81,02
81,01
80,73
80,70
80,69
81,00

Назив
тачке
1*

Y
7461001,5624

Координате
X
Z цеви
5080807,5060
78,30

ХШ1
ХШ2
ХШ3
ХШ4
ХШ5
ХШ6

Y
7461040,0068
7461052,4833
7461062,5789
7461073,8031
7461070,0601
7461091,3740

X
5080885,4929
5080879,9381
5080908,4164
5080933,6144
5080955,4417
5080972,9057

Z дна
78,42
78,40
78,46
78,43
78,41
78,38

Z цеви
78,30
Z поклопца
79,62
79,60
79,66
79,63
79,61
79,58

КАНАЛИЗАЦИЈА ЗАПРЉАНЕ ВОДЕ
Шахте
Назив
тачке
РШ1
РШ2
РШ3
РШ4
АШ1
РШ5
АШ2
РШ6
АШ3
РШ7
АШ4
РШ8
ПШ1

Y
7461067,6141
7461100,5365
7461117,0270
7461057,0515
7461071,3996
7461107,9256
7461098,8533
741099,9575
7461087,7491
7461088,7851
7461076,3807
7461077,8215
7461063,7450

Координате
X
5080982,9799
5080968,8334
5080961,7476
5080959,3851
5080956,4136
5080940,7187
5080925,1848
5080922,3082
5080899,1936
5080896,4941
5080873,4440
5080871,1624
5080838,5186

Z дна
77,80
77,73
77,70
77,89
75,59
77,20
75,60
76,85
76,10
76,80
76,37
76,62
75,57

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Сливници

Z поклопца
79,60
79,70
79,70
79,59
79,59
79,50
79,50
79,50
79,50
79,50
79,47
79,87
80,07

Назив
тачке
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
С8
С9
С10
С11
С12
С13
С14
С15

Y
7461097,5789
7461090,1003
74611089,8290
7461083,1053
7461079,7684
7461070,4509
7461070,0468
7461060,3274
7461050,5997
7461042,0454
7461046,6952
7461040,8697
7461039,5986
7461029,0530
7461017,2259

Координате
X
5080995,8632
5080978,6659
5080976,5871
5080978,9256
5080954,9136
5080950,6261
5080932,5314
5080910,1485
5080887,7682
5080887,1954
5080873,6208
5080865,3898
5080857,2965
5080838,1835
5080810,9811

Z цеви
79,16
79,12
79,07
79,07
79,01
78,95
78,89
78,89
78,86
78,78
78,68
78,60
78,51
78,25
77,72

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Шахт
Назив
тачке
ПШ2

Y
7460968,8513

Координате
X
Z дна
5080872,3652
77,09

Z поклопца
79,49

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
Разводни ормани
Назив
тачке
ГРТ
РТ‐Над
РТ‐С
РТ‐1
РТ‐2
РТ‐3
РТ‐4
РТ‐5
РТ‐6

Y
7461049,5776
7461019,1073
7461079,1573
7461089,3528
7461104,3203
7461117,8399
7461011,5294
7461030,9869
7461040,3526

Координате
X
5080882,3364
5080881,0005
5080886,8237
5080910,3806
5080944,9633
5080976,2004
5080943,2959
5080986,7543
50810007,7402

Z
80,96
80,97
80,80
80,91
80,80
81,10
81,09
81,79
81,17

ГЛАВНА САОБРАЋАЈНИЦА
Оса саобраћајнице
Назив
тачке
O1
O2

Координате
Y
X
7461010,7213
5080802,9497
7461099,4697
5081006,9149

Z
79,06
79,65

Растојање
(m)
222,46

