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Светлана Ђоковић, дипл.еколог 
Невена Ивановић, мастер хемичар 
Марин Рајић, дипл. инж. Електротехнике 
Невена Ивановић, мастер хемичар 
Марија Бабић, мастер биолог-еколог  
Тијана Цветковић Миловановић, мастер еколог 
Сања Андрејић, мастер еколог  
Звездана Новаковић, мастер инж. технологије 
Гоца Дамљановић, техничар специјалиста 

 

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

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
о именовању мултидисциплинарног тима за израду Студије о процени утицаја на животну 
средину за Пројекат: Изградња фабрике за производњу асфалта – асфалтна база 
спратности П, на кп.бр. 1663 КО Новаци, општина Александровац. 

 

 

Вођа тима:            Евица Рајић, дипл. еколог 

Чланови тима:  

 

 

 

 

 

 

Именовани су дужни да се, при изради Студије о процени утицаја на животну средину за 
Пројекат: Изградња фабрике за броизводњу асфалта – асфалтна база спратности П, на 
кп.бр. 1663 КО Новаци, општина Александровац, придржавају прописа, техничких норматива, 
стандарда и правила струке, све у складу са Законом о процени утицаја на животну средину 
(„Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, 
бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 
(др.закон)), Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС”, бр.69/05) и Решењем Општинске управе општине Александровац , Одељење за 
локални економски развој и пољопривреду, бр. 501-56/2022-06 од 24.08.2022.године, којим је 
утврђена потреба процене утицаја и одређен обим и садржај Студије о процени утицаја на 
животну средину за Пројекат: Изградња фабрике за броизводњу асфалта – асфалтна база 
спратности П, на кп.бр. 1663 КО Новаци, општина Александровац. 

 

 

 

Крагујевац, 03.10.2022.године       

 

 

ECOlogica URBO DOO 
Директор: 

Евица Рајић 
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А: Уводне напомене 

Носилац Пројекта “BETON STIL RACA” RADOVAN MIJATOVIĆ PR, Крушевица бб, 
Александровац, поверио је израду Студије о процени утицаја на животну средину за 
Пројекат: Изградња фабрике за производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на 
кп.бр. 1663 КО Новаци, општина Александровац, предузећу ECOlogica URBO d.o.o. из 
Крагујевца, ул. Саве Ковачевића бр.1. 

Савремени приступ очувања и заштите животне средине, заснива се на концепту 
усклађеног, односно одрживог развоја, што значи да су прихватљиви сви они пројекти, 
објекти и програми у сфери урбанизације, који обезбеђују развој уз дугорочно коришћење и 
очување природних ресурса, здравља становништва и животне средине. То подразумева 
интегрални приступ очувању животне средине, што значи да је потребно анализирати све 
аспекте интеракције планираног Пројекта, објеката и делатности у непосредном окружењу 
и животној средини (директни, индиректни, краткотрајни, дугорочни, са вероватноћом 
понављања, кумулативни, синергетски), на основу чега се врши валоризација планиране 
намене објекта и пратећих садржаја. 

Према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је потребна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, 
бр. 114/08), предметни Пројекат се налази у Листи II – пројекти за које се може захтевати 
процена утицаја, Тачка 7 Индустријска прерада минерала, подтачка 6 Постројења за 
производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења. 

Поступак процене утицаја за Пројекат: Изградња фабрике за производњу асфалта – 
асфалтна база спратности П, на кп.бр. 1663 КО Новаци, општина Александровац, у складу 
са Законом, обухвата следеће: 

  Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: 
Изградња фабрике за производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 
1663 КО Новаци, општина Александровац, који је израђен и предат надлежном органу 
на процедуру; 

  Решењем Општинске управе општине Александровац, Одељење за локални 
економски развој и пољопривреду, о потреби процене утицаја на животну средину и 
одређивању обима и садржаја Студије,  бр. 501-56/2022-06 од 24.08.2022.године, 
којим се утврђује потреба процене утицаја и Носиоцу Пројекта “BETON STIL RACA” 
RADOVAN MIJATOVIĆ PR, наложена је израда Студије о процени утицаја на животну 
средину за Пројекат: Изградња фабрике за производњу асфалта – асфалтна база 
спратности П, на кп.бр. 1663 КО Новаци, општина Александровац; 

  Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња фабрике за 
производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 1663 КО Новаци, 
општина Александровац, се ради у складу са Решењем Општинске управе општине 
Александровац, Одељење за локални економски развој и пољопривреду о потреби 
процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије, бр. 
501-56/2022-06 од 24.08.2022.године. 

У складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 (др. 
закон),  72/09  (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др. закон)), Законом о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 36/09) и Kонвенцијом о 
доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту 
у питањима животне средине – Архуска конвенције, Влада Републике Србије, Београд, 
2012, све фазе процене утицаја на животну средину доступне су и јавне, а јавност се 
информише обавештавањем путем огласа у јавним гласилима, уз омогућен увид у предату 
документацију. 

У складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 
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135/04 и 36/09), за планирани Пројекат, процедуру процене утицаја на животну средину, 
спроводи надлежни орган за заштиту животне средине, Општинске управе општине 
Александровац, Одељење за локални економски развој и пољопривреду: 

 јавно оглашавање у дневном/локалном јавном гласилу које траје 20 дана. За време 
трајања јавног увида, Студија је доступна заинтересованој јавности и појединцима;  

 на крају периода јавног оглашавања врши се јавна презентација Студије и јавна 
расправа, где су датум и време јавне презентације Огласом већ дефинисани; 

 јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја могу присуствовати 
сви заинтересовани, грађани, НВО и остала заинтересована јавност, могу 
постављати питања, давати сугестије и примедбе, о чему надлежни орган води 
Записник. Све примедбе подносе се у писаном облику или се бележе у Записник у 
току јавне презентације и јавне расправе. Обрађивач Студије је у обавези да Студију 
презентују детаљно, да нагласи све битне елементе од значаја за заштиту животне 
средине, да одговара на постављена питања у упућене примедбе. Јавној 
презентацији и расправи обавезно је присуство представника Носиоца Пројекта који 
такође учествује у расправи;  

 по завршеном јавном увиду, јавној презентацији и расправи, Студија се упућује 
Техничкој комисији на оцену Студије. Надлежни орган може доставити Студију и 
институцијама од којих су прибављани услови на мишљења. Комисија за оцену 
Студије доставља Извештај о извршеној стручној контроли Студије; 

 обрађивач Студије је у обавези да поступи по Извештају Техничке комисије за оцену 
Студије.  

Надлежни орган за заштиту животне средине, Општинскеауправа општине Александровац, 
Одељење за локални економски развој и пољопривреду, по завршетку поступка, доноси 
Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину. 

Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња фабрике за 
производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 1663 КО Новаци, општина 
Александровац, је саставни део обједињене процедуре, односно део документације за 
грађевинску дозволу, односно пријаву радова, у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
(др.закон), 9/20 и 52/21). 

А1: Циљ израде Студије о процени утицаја на животну средину 

Студија о процени утицаја на животну средину ради се у складу са одредбама Закона о 
заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. 
закон) и 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)), Закона о процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 36/09) и Правилника о садржини Студије о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05). 

Циљ Студије о процени утицаја на животну средину је да се, у складу са одредбама Закона 
о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) процене 
потенцијални и значајни утицаји планираног Пројекта на чиниоце животне средине, 
дефинишу и утврде мере и услови превенције, спречавања, смањења и отклањање 
штетних утицаја и утврди режим праћења утицаја на животну средину (мониторинг животне 
средине). 

Савремени приступ очувања и заштите животне средине заснива се на концепту одрживог 
развоја, односно на прихватљивости објеката у сфери делатности које обезбеђују развој уз 
дугорочно коришћење и очување природних ресурса, природних вредности и животне 
средине. Интегрални приступ очувању животне средине подразумева разматрање свих 
аспеката интеракције (директних, индиректних, краткорочних, дугорочних) планираног 
Пројекта и делатности са животном средином, уместо парцијалне анализе. 



Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња 
фабрике за производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 
1663 КО Новаци, општина Александровац   
 

  3 

  
„BETON STIL RACA“ 

А2: Методологија израде Студије  

Основни методолошки приступ и садржај Студије, дефинисани су Законом о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о 
садржини Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05).  

За процену утицаја на животну средину, коришћене су методе дате у препорукама и 
упутствима Светске здравствене организације (WHО), Европске фондације за хемијско 
инжењерство (EFCE), Агенције за заштиту животне средине USA (ЕPA-USA) и 
Међународне организације за рад (ILO). 

На основу добијених података и анализе утицаја Пројекта на животну средину, предложене 
су мере у циљу превенције, спречавања, смањења и отклањања сваког значајнијег утицаја 
на животну средину. Да би се обезбедио потребан баланс између постојећих активности и 
стања животне средине израђен је програм праћења утицаја на животну средину. 

Мере заштите животне средине и мониторинг прописан Студијом, након добијања 
сагласности на исту, представљају услове који се морају испоштовати при изради пројекта 
за извођење радова, поштовати током реализације и извођења радова и реализовати 
током редовног рада планираног Пројекта, односно фабрике за производњу асфалта. 

А3: Садржај Студије о процени утицаја 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Поглавље 9.0. - представља планирани еколошки мониторинг, односно праћење 
стања животне средине; 
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 Поглавље 10.0. -  нетехнички резиме података; 

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

 Поглавље 12.0. - представља податке о радном тиму који је израдио Студију. 
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1.0.  Основни подаци о Носиоцу Пројекта 

Основни подаци о Носиоцу Пројекта приказани су у Табели бр. 1. 

Табела бр. 1. Информације о Носиоцу  

 

1.1. Законска регулатива релевантна за израду Студије о процени утицаја на 
животну средину  

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

 Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС,” бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. 
закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16 и 76/18, 95/18 (др.закон) и 95/18 
(др.закон) ); 

 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и  
36/09); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 (исправка), 

64/10 (УС), 24/11, 121/12, 42/13 (УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14, 145/14, 31/19, 

37/19, 9/20 и 52/21); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС 

и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 (др.закон), 9/20 и 52/21); 

 Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/18 
(др.закон) и 71/21); 

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Сл. гласник РС″, бр. 135/04, 25/15 и 109/21); 

 Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21(др.закон)); 

 Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 (др.закон)); 

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/15); 
 Закон о климатским променама („Сл. гласник РС”, бр. 26/21); 

 Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 (др. закон), 99/11 
(др. закон), 6/20 (др. закон) и 35/21 (др. закон)); 

 Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 
(др.закон)); 

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 95/18 
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(др.закон)); 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 96/21); 

 Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 (др. 
закон)); 

 Закон о режиму вода ("Сл. лист СРЈ", бр. 59/98, "Сл. гласник РС", бр. 101/05 
(др.закон)); 

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18); 

 Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08); 

 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник 
РС“, бр, 11/2010, 75/2010,  63/2013); 

 Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање 
(„Сл.гласник РС“, бр.111/15 и 83/21); 

 Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 
извора загађивања („Сл.гласник РС“, бр.5/16); 

 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Сл. гласник РС”, бр. 75/10);  

 Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр. 5/68); 

 Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”  бр. 5/68); 

 Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 
РС”, бр. 50/12); 

 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и  
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

 Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/14); 

 Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини 
захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05); 

 Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини 
захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05); 

 Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, бр 69/05); 

 Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Сл. 
гласник РС”, бр. 45/18); 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник 
РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);  

 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10);  

 Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/13); 

 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу 
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово 
попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 17/17); 

 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 7/20 и 79/21); 

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
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(„Сл. гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21); 

 Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82); 

 Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода 
(„Сл.гласник РС”, бр. 96/10); 

 Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС”, бр. 74/11); 

 Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС”, 
бр. 33/16); 

 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту 
и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр. 
23/94); 

 Правилник о техничким нормативима за инсталације хидратантске мреже за 
гашење пожара („Сл. Гласник РС”, бр. 3/18); 

 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту 
и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр. 
23/94); 

 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Сл. гласник РС”, број 72/10);  

 Стратегија управљања отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 29/10). 

 Програм управљања отпадом у РС за период 2022-2031 године („Сл. гласник 
РС”, бр. 12/22). 

1.2. Документација коришћена за израду Студије о процени утицаја на 
животну средину 

За израду Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта: Изградња фабрике за 
производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 1663 КО Новаци, општина 
Александровац, коришћена је следећа документација: 

 Извод из АПР-а; 

 Решење бр. 501-56/2022-06 од 24.08.2022. године, Општина Александровац, 
Општинска управа, Одељење за локални економски развој и пољопривреду; 

 Копија плана бр. 953-1/22-12, РГЗ, Одсек за катастар непокретности Александровац; 

 Лист непокретности бр. 552 од 30.09.2022. године, РГЗ, Геодетско-катастарски 
информациони систем;    

 Информација о локацији бр. 350-8/2022-04 од 02.02.2021. године, Општина 
Александровац, Општинска управа, Одељење за урбанизам и изградњу; 

 Локацијски услови број предмета: ROP-ALK-6237-LOC-1/2022, заводни број: 350-
20/2022-04 од 13.04.2022. године, Општина Александровац, Општинска управа, 
Одељење за урбанизам и изградњу;  

 Водни услови бр: 2688/1 од 17.03. 2022.године, ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд, 
Водопривредни центар "Морава" Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак  ; 

 Услови за пројектовање и прикључење  бр. 8X.1.1.0-D-07.06-106612-22 од 
21.03.2022. године,  Електродистрибуција Србијед.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Крушевац;   

 Решење бр.  021-966/2 од 06.04.2022. године, Завод за заштиту природе Србије, 
Нови Београд; 

 Информација бр. 636 од 14.03.2022. године, ЈКСП „Александровац“; 

 Услови у погледу мера заштите од пожара бр. 217- 28/22 од 18.03.2022. године, 
МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу;  

 Ршење бр. 952-02-15-041-9609/2022 од 29.07.2022. године, РГЗ, Служба за катастар 
непокретности Александровац;   
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 Уверење бр. 956-306-5221/2020 од 08.03.2022. године, РГЗ, Одељење за 
катастар водова Краљево.   

 Просторни план општине Александровац (''Службени лист општине 
Александровац’’, бр. 4/2011).   
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2.0. Опис локације  

Предмет Студије о процени утицаја на животну средину је Пројекат: Изградња фабрике за 
производњу асфалта - aсфалтна база спратности П, на кп.бр.1663 КО Новаци, општина 
Александровац. 

Просторно-положајне карактеристике шире просторне целине од значаја за планирани 
Пројекат је територија општине Александровац. Општина Александровац се простире у 
централном делу Србије. Западна територија општине представља крајње делове 
Динарског планинског система (Гоч, Жељин и Копаоник), правца пружања север - југ. 
Рашчлањеност терена је изразита и креће се од 190 до 1785 м надморске висине. 
Територија има неколико морфолошких целина. То су: Доња Жупа и планинско залеђе 
Горња Жупа. Доња Жупа представља географску целину са низом физичко-географских и 
културно-историјских особености. Под појмом жупа се најчешће подразумева благо 
заталасана котлина са надморском висином од 250 до 700 м. Планинска Жупа се издиже 
изнад заталасане језерске површи Доње Жупе и нижих долинских страна речних токова 
захватајући највећи део територије. Након повлачења Панонског мора, које се овде 
увлачило у облику залива, речни токови су изградили данашњи рељеф обликујући безброј 
брежуљака и долина разних праваца пружања. Углавном су то брежуљкасто-брдовити и 
ниско-планински предели у источном делу општине и предели са изразито планинским 
карактером на западу. 

 

 

Слика бр.1: Положај општине Александровац на карти Р. Србије и карти Расинског округа  

Макролокацијски посматрано изградња фабрике за производњу асфалта се планира на 
кп.бр. 1663 КО Новаци, која се налази на удаљености од око 8 km источно у односу на 
административни центар општине Александровац. Државни пут IIА реда број 207 
(Биљановац – Јошаничка Бања – Грчак – Александровац – Крушевац (Кошеви)), пролази 
северно од планираног комплекса на удаљености од око 1000 m. 
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Слика бр. 2: Диспозиција локације асфалтне базе у односу на шире окружење 

Микролокацијски посматрано, непосредно окружење парцеле на којој се планира 
изградња фабрике за производњу асфалта чине: 

 Пословни комплекс Металац а.д. Новаци, који се налази северозападно од 
локације на удаљености од око 500 m; 

 Насељено место Новаци, је такође северозападно од локације и удалјено је од 
исте око 500 m; 

 Водоток Новачке реке се налази на око 270 m, a Трнавачка рекана на око 300 m  
од комплекса; 

 Ушће Новачке и Трнавачке реке је удаљено од комплекса око око 600 m; 

 Најближи стамбени објекат, је лоциран северозападно од планиране локације и 
налази се на безбедној удаљености од око 550 m; 

 Непосредно окружење локације чине пољопривредне површине и шумско 
земљиште. 
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Слика бр. 3: Приказ микролокације планиране асфалтне базе (приказ већег формата дат је у 
Прилогу Студије) 

Прилаз објекту биће обезбеђен са јужне стране парцеле, са некатегорисаног 
пута,односно парцеле кп.бр. 1742 КО Новаци – преко кп.бр. 1732 КО Новаци. 

Водоводна мрежа као и мрежа фекалне и атмосферске канализације на предметном 
подручју, нису изграђене.  

Снбдевање комплекса електричном енергијом планирано је прикључком на електромрежу 
јачиме 1 MW. 

Саобраћај  на локацији биће решен тако да ће бити остварен противпожарни пут унутар 
комплекса. 

Предметна катастарска парцела на којој се планира изградња фабрике за производњу 
асфалта - асфалтне базе не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен 
или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике 
Србије (Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010)).  

Анализом осетљивости и повредивости утврђено је да у окружењу, не постоје изразито 
осетљиви и повредиви објекти и садржаји на које би планирана делатност могла значајно 
утицати, те је реализација и редовни рад предметног Пројекта могућ, уз обавезно 
поштовање мера заштите и мониторинга животне средине. 

2.1. Копија плана, Ситуациони план, уцртани објекти, приказ потребних 
површина земљишта (m2) за реализацију Пројекта 

Постављање постројења за производњу асфалта планирано је у Новацима на кп.бр. 1663 

КО Новаци, општина Александровац која заузима површину од 9922 m2. На основу Извода 
из листа непокретности број 552 од 23.09.2022. године, парцела је по врсти земљишта 
грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, а по култури њива 2. класе. 
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Слика бр. 4: Копија плана 
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Комплетан објекaт постројења фабрике за производњу асфалта - асфалтне базе је 
намењен за производњу асфалта, који се користи као битуменски застор при изградњи 
путева. 

 

Слика бр. 5: Ситуациони приказ локације  

2.2. Усклађеност изабране локације са просторно-планском и урбанистичком 
документацијом 

У смислу дефинисања основа за истраживање проблематике заштите животне средине, 
неопходно је прикупити и сагледати постојећу планску и урбанистичку документацију која 
покрива шире подручје истраживања, како би се формирала веза између овог 
истраживања и услова који из те документације произилазе. 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за урбанизам и изградњу, је 
Носиоцу пројекта издало Локацијске услове број предмета: ROP-ALK-6237-LOC-1/2022, 
заводни број: 350-20/2022-04 од 13.04.2022. године, којима су дефинисана правила 
уређења и грађења. 
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Слика бр. 6: Графички прилог усвојеног Концепта Плана – Тематска карта „Концепција развоја и 
предлог основне намене простора“ са уцртаном локацијом 

Катастарсека парцела број: 1663 КО Новаци налази се у границама Просторног плана 
општине Александровац (''Службени лист општине Александровац’’, бр. 4/2011),  
комерционално-пословни, производни и комплекси посебне намене у привредно – радној 
зони. 

У поступку обједињене процедуре, за реализацију планиранoг Пројекта, исходовани су: 

  Локацијски услови број предмета: ROP-ALK-6237-LOC-1/2022, заводни број: 350-
20/2022-04 од 13.04.2022. године, 

 Услови ималаца јавних овлашћења. 

Са аспекта постојеће и планиране намене, односно са аспекта постојећег и планираног 
начина коришћења земљишта, а према условима важеће планске и урбанистичке 
документације, односно Просторног плана општине Александровац (''Службени лист 
општине Александровац’’, бр. 4/2011), односно фабрика за производњу асфалта – 
асфалтна база, је у сагласности са одредбама планске и урбанистичке документације, а 
намена простора је сагласна са наменом површина у важећим планским документима. 

2.3. Приказ општих морфолошких, геолошких, хидролошких, хидрографских,  
сеизмолошких и педолошких карактеристика терена  

Како би се извршила анализа интеракције Пројекта са животном средином неопходно је 
анализирати природне чиниоце просторне целине у оквиру које се планира реализација 
предметног Пројекта.   

Природни чиниоци простора су дефинисани педолошким, морфолошким, геолошкоим, 
хидрогеолошким и сеизмолошким карактеристикама, као и карактеристикама флоре, 
фауне и пејзажних вредности. Постојеће стање природних чинилаца у великој мери 
дефинише обим и карактер утицаја предметног Пројекта на медијуме животне средине. 

2.3.1. Педолошке карактеристике 

На делу територије у непосредном окружењу насељеног места Александровац, земљиште 
је благо брдовито и погодно за развој воћарства и виноградарства, а у источном и 
северном делу општине Александровац према општинама Крушевац и Трстеник 
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растресито, типа обогаћена смоница, погодно за узгајање повртарских култура. 

Територија општине Александровац се простире на површини од 386,6 km2. Жупска 
котлина на североисточној страни општине захвата површину од 161 km2, дужине 14 km и 
ширине 11 km и чини једну трећину општине.  

Обрадиве пољопривредне површине се простиру на 23.259 ha, под шумама је 13.525 ha, а 
неплодно земљиште захвата површину од 1.876 ha. 

2.3.2. Морфологија и геологија терена на локацији и окружењу 

Геоморфолошке целине и геолошки састав земљишта су разнолики. Каменито земљиште, 
обрасло пашњацима и шумама, карактеристично је за западни део општине, где је нај 
заступљенији тип земљишта подзол. У непосредном окружењу насеља Александровац, 
земљиште је благо брдовито, што погодује развоју виноградарства и воћарства. 

Источни и северни део општине (према општинама Крушевац и Трстеник) карактерише 
растресито земљиште, типа обогаћена смоница, погодно за узгајање повртарских култура. 
Алувијална земљишта највише су заступљена у долини Пепељуше и њених притока. 
Одликују се различитим саставом и знатном влажношћу те су погодна за гајење 
повртарских култура. Гајњаче су знатно више распрострањене и обухватају централне и 
источне делове општине Александровац. То је земљиште карактеристично за оцедите, 
благо заталасане терене до 600 m надморске висине. У повољним климатским условима 
Жупе, гајњаче су идеална подлога за гајење винове лозе. Повећањем висине, гајњаче 
прелазе у смеђа подзоласта земљишта која карактеришу планински део општине. 
Углавном су то шумска земљишта. На стрмим теренима изражени су ерозиони процеси. 
Интензивним биолошким процесима, пре свега пошумљавањем, временом су знатно 
смањене површине захваћене ерозијом. 

 

Слика бр. 7: Извод из Основне геолошке карте Србије  

2.3.3. Хидрогеолошке и хидролошке карактеристике подручја 

Територија општине Александровац припада Црноморском сливу. Најзначајнији ток је река 
Расина, која се код Крушевца улива у Западну Мораву као њена десна притока. Већи 
речни токови у општини Александровац су, поред Расине, Јошаничка река, Вратарица, 
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Пепељуша, Кожетинска и Дреначка река. Воде припадају сливу река Велика Морава и 
Ибар. Долинске равни Кожетинске, Дреначке и реке Пепељуше, као и њихових притока, су 
предели акумулативног наноса са земљиштима највиших бонитетних класа. 

Читава газдинска јединица "Жељин" је врло богата водом па је, самим тим, хидрографски 
јако изражена, јер има велики број водотока по целој површини. Извори су чести и богати 
водом током целе године, тако да се у јаругама и долинама стварају поточићи, потоци и 
речице које граде врло густу водену мрежу. Главни гребен који се протеже правцем запад-
исток, почев од плочке Чуке, преко Смречја и Стражишта до превоја Караула, уједно је и 
вододелница и дели комплекс на два гравитациона подручја: 

 Расинско, које углавном обухвата северни и североисточни део и  

 Ибарско, које преко Јошаничке реке обухвата јужни и југоисточни део ове 

газдинске јединице. 

Расина је десна притока Западне Мораве. Дугачка је 92 kmи има слив од 981 km2.  Извире 
на падинама Гоча и Жељина, под Црним врхом, на надморској висини од 1.340 m од 
изворишних кракова Велике и Бурманске реке, а утиче у Западну Мораву 5 км низводно од 
Крушевца. Слив Расине има изразито асиметричан облик. Осим речице Загриже, која 
Расини притиче са планине Гоч са леве стране у изворишном делу, све остале притоке 
дотичу са десне стране. У Расинском гравитационом подручју по количини воде највећа је 
река Бзова, која код моста званог "Машинерија" поприма воду осталих потока и одатле 
тече на исток под именом Врањуша. У даљем току, у њу се са десне стране улива 
Петњичка река. Северно од реке Врањуше налази се тзв. Бурманска река, која такође тече 
на исток и са реком Врањушом састаје се изван територије ове газдинске јединице. 
Међутим, пре него што се река Врањуша састаје са Бурманском реком у њу се са десне 
стране улива Велика река. Она извире испод самог Жељина и у своме горњем току зове се 
Смречка река, чинећи одатле реку Расину. Главна река ибарског гравитационог подручја 
јесте Јошаничка река (Јошаница). Укупна дужина Јошанице је 17 км. Извире на падинама 
Жељина и Копаоника, са врло хладном водом и у току лета. Настаје од Плочке (Коњске) 
реке и Брајковине, које се састају на територији општине Александровац у селу Јелакци. 
Кроз александровачку територију протиче у дужини од око 6 км, а осталих 11 км кроз 
територију општине Рашка. На последњим метрима александровачке општине је и Дренска 
клисура. 

Самоковка тече са обронака Копаоника ка Јошаничкој бањи где се улива у Јошаницу. 
Даље, заједно теку према Биљановцу. Ту се Јошаница улива у Ибар, недалеко од Ибарске 
магистрале. 

У Доњој Жупи практично и не постоје реке, већ речице: Кожетинска, Пепељуша, ратарица и 
Дреначка, које током године (у периоду мај-октобар) неретко пресуше због крашко-
кречњачког састава тла. 

Кожетинска речица се формира у доњем делу насеља Кожетин, предграђу Александровца, 
од две мање речице: Поповачко-Старачког (десни Кожетин) и Латковачко-Пуховачког 
потока (леви Кожетин). Од Кожетинске речице у даљем њеном току настаје Пепељуша у 
којусе уливају речице Вратарица и Дреначка. 

Речица Вратарица се формира у селу Горња Велика Врбница и протиче својим током кроз 
следећа насеља: Горња Велика Врбница, Горњи Вратари, Доњи Вратари,  Лесеновци, 
Врбница, Доброљупци, Трнавци, Вражогрнци, Суботица и Злегиња. У Злегињском пољу се 
улива у Пепељушу. 

Речица Дреначка се формира у селу Дренча и својим током протиче кроз следећа насеља: 
Дренча, Доња Ржаница, Тржац, Горње Ратаје, Доње Ратаје, Дашница и Злегиње. У 
Злегињском пољу се улива у речицу Пепељушу. 

2.3.4. Сеизмолошке карактеристике терена 

На основу досадашње сеизмичке активности и доступних карата сеизмичких хазарда 
објављених од стране Републичког сеизмолошког завода (РЗС), територија општине 
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Александровац у целини припада зони 8° MCS, што означава условну повољност са 
аспекта сеизмичности, односно Александровац је у зони са умереним условно повољним 
степеном угрожености земљотресом, са средњом вероватноћом појаве. 

Сеизмичка активност зависи од геолошких, геотехничких, хидрогеолошких и 
геоморфолошких карактеристика терена и повећана је на контакту различитих 
геотектонских јединица, као и подручјима са високим подземним водама и теренима 
угроженим различитим геолошким процесима (клизишта). 

 

Слика бр.8: Сеизмолошка карта за повратни перод од 475 година.  

2.4. Приказ климатских карактеристика и метеоролошких показатеља подручја 

Климатске карактеристике и метеоролошки услови представљају битан фактор за процену 
стања животне средине и процену утицаја планираног Пројекта и планираних активности 
на посматраном простору.  

Метеоролошке прилике се дефинишу преко просторних и временских варијација струјања, 
температуре, влажности и интензитета зрачења. За процену распростирања и дисперзије 
аерозагађења, значајна је честина јављања ветра, тишина и 
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температурних инверзија. 

Александровац се налази у жупској котлини, у поднебљу где се испољавају и мешају 
утицаји умерено - континенталне и медитеранске климе, без изражених температурних 
екстрема и учесталог јављања магловитих дана. Доминантне су тишине а од ветрова 
најчешће се јавлају ветар из северозападног а нешто ређе из западног квадранта. 
Подручје жупске котлине и предметна локација нису подложни јаким и разорним 
ветровима, температурним екстремима, инверзијама и честим маглама. 

За приказ климатских карактеристика и метереолошких услова подручја дати су Meteoblue 
климатски дијаграми. Ови дијаграми су базирани на 30 годишњим сатним метеоролошким 
моделима који су доступни за било које место на Земљи. Они дају добру назнаку типичних 
климатских шаблона и очекиваних услова (температура, падавине, светлости и ветра). 

 

Слика бр. 9: Просечне температуре и падавине; облачни, сунчани и кишни дани; максималне 
температуре и количине падавина – Александровац (Извор: Meteoblue климатски дијаграми - 

/www.meteoblue.com/) 
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Слика бр. 10: Брзина ветра и ружа ветрова – Александровац (Извор: Meteoblue климатски 
дијаграми - /www.meteoblue.com/) 

2.5. Подаци о водотоковима и извориштима водоснабдевања 

На подручју Доње Жупе где се налази локација планираног Пројекта практично и не 
постоје реке, већ речице: Кожетинска, Пепељуша, ратарица и Дреначка, које током године 
(у периоду мај-октобар) неретко пресуше због крашко-кречњачког састава тла. 

Кожетинска речица се формира у доњем делу насеља Кожетин, предграђу Александровца, 
од две мање речице: Поповачко-Старачког (десни Кожетин) и Латковачко-Пуховачког 
потока (леви Кожетин). Од Кожетинске речице у даљем њеном току настаје Пепељуша у 
којусе уливају речице Вратарица и Дреначка. 

Речица Вратарица се формира у селу Горња Велика Врбница и протиче својим током кроз 
следећа насеља: Горња Велика Врбница, Горњи Вратари, Доњи Вратари,  Лесеновци, 
Врбница, Доброљупци, Трнавци, Вражогрнци, Суботица и Злегиња. У Злегињском пољу се 
улива у Пепељушу. 

Општина Александровац се снабдева јединственим системом за снабдевања водом за 
пиће који је сачињен од два подсистема: 

 магистрални цевовод Рогавчина - Александровац ( систем "Жељин" ) и 

 регионални водоводни систем "ЋЕЛИЈЕ" - подсистем "Ћелије" – Александровац". 

Водоводни систем "Рогавчина – Александровац" ( систем "Жељин" ) изграђен је за потребе 
снабдевања водом градског подручја Александровца и успутних сеоских насеља.  

Састоји се од низа каптираних извора на обронцима планине Жељин, цевовода за 
транспорт воде од извора до постројења за припрему воде за пиће, самог постројења за 
припрему воде за пиће "Митрово поље", гравитационог цевовода пречника Ø400mm и 
Ø300mm, од ППОВ до дистрибуционих резервоара у Александровцу - "Радовац" и 
"Калуђерка", с тим што је обезбеђено прикључење на водоводни систем и успутних 
сеоских насеља. 

2.6. Подаци о заштићеним природним и културним добрима  

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара, простор на коме се планира 
постављање објекта асфалтне базе, не налази се унутар заштићеног подручја за који је 
спроведен или покренут поступак заштите, нити на простору евидентираних природних 
добара.  

Обавеза Носиоца Пројекта је да ако се, у току извођења било каквих земљаних радова на 
локацији, наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-
петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика о томе 
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обавести ресорно Министарство за послове заштите животне средине и предузме и 
примени све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 
Такође, ако се у току извођења земљаних радова на локацији наиђе на материјалне 
остатке који указују на постојање културног добра, потребно је обавестити надлежни Завод 
за заштиту споменика културе и предузети све мере како се културно добро не би 
оштетило до доласка овлашћеног лица. 

2.7. Опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности, заштићених, 
ретких и угрожених биљних и животињских врста, њихових станишта и 
вегетације 

Вегетациони покривач општине Александровац већим делом чине пољопривредне 
културе, док је природна вегетација задржана главном у планинској области. Код 
пољопривредних култура изразита је оријентација на воћарство и виноградарство, затим 
следе житарице, крмно биље, поврће и индустријско биље. 
 
Стање сточног фонда, као дела животињског света, се мења из године у годину. 
Тенденција променљивости је посебно изражена у живинарству, мање у овчарству и 
говедарству. Временом је побољшаван расни састав стоке. У симболичном броју се гаје 
козе и коњи. 
Од дивљих животиња, најраспрострањенији су зечеви, пољске јаребице и фазани. У 
ловишту има препелица, патака, срна, лисица, куна, дивљих мачака, дивљих свиња и 
вукова. 

У окружењу су заступљене ливаде, са типичним представницима и едификаторима травне 
заједнице. Климатогене заједнице шумских комплекса са различитим степеном очуваности 
се налазе у ширем окружењу подручја локације.  

Потенцијални миграциони правци, ако су и постојали, антропогеним присуством су већ 
измењени и успостављени су нови према постојећим условима, тако да реализација и 
редовни рад предметног Пројекта неће довести до пресецања путева миграције и 
угрожавања привремених и сталних станишта животињских врста. 

Фауну на локацији и у окружењу чине пролазне, солитарне, животињске врсте добро 
адаптиране на антропогено присуство. 

На основу увида у документацију Завода за заштиту природе Србије, а посебно Централни 
регистар заштићених природних добара који води завод за заштиту природе Србије, као и 
на основу увида у ситуацију на терену, констатује се да на предметној локацији нема 
заштићених природних добара, нити евидентираних за заштиту, не постоје флористички 
вредни садржаји, угрожене и заштићене биљне и животињске врсте, споменици природе, 
целине високе амбијенталне вредности које би биле угрожене редовним радом предметног 
Пројекта. 

2.8. Карактеристике предела и пејзажа 

Предеоне и пејзажне карактеристике простора представљају битан елемент за 
сагледавање стања природних карактеристика и стечених услова и њихових узајамних 
односа, обзиром да обједињују све позитивне и појавне негативне утицаје и последице са 
аспекта визуелне перцепције, чиме је омогућена лака и брза идентификација проблема у 
простору. Карактеристике предела и пејзажа синергички оцртавају све појаве и интеракције 
просторних и социјалних фактора. При процени предеоно-пејзажних вредности сваког 
простора треба имати у виду да се исти добрим делом заснивају на субјективној 
перцепцији и оцени. Оцену предеоно-пејзажних вредности простора могуће је извршити уз 
рашчлањивање на физичке и апстрактне карактеристике.  

У физичке карактеристике се могу сврстати природне карактеристике (морфологија терена, 
стање вегетације, постојеће водене површине) и створене (изграђеност и опремљеност). 
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Апстрактне карактеристике представљају субјективан доживљај посматраног простора 
(специфичност облика у комплексу – разноликост, компактност, хармоничност, естетски 
доживљај).  

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

Сви планирани радови и активности, планирани објекти, инфраструктурно и партерно 
уређење и опремање, одвијаће се у границама комплекса и не очекује се битна промена 
предела.  

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

Демографске карактеристике општине Александровац, као општи показатељ насељености 
у ширем окружењу од предметног комплекса, могу се приказати на основу резултата 
Пописа становништва (Билтен, Републички завод за статистику, Београд, 2011.године).  

Просечна густина насељености општине Александровац је 69 становника на km2, што је 
мање од просека у Републици Србији који износи који износи 81 ст/km2. Највећа 
насељеност у општини Александровац је у граду и доњем делу Жупе док се у сеоским 
насељима горње Жупе изразито смањује, услед унутрашње миграције која се одвија 
последњих деценија. Такође је присутна и спољашња миграција становника ка већим 
центрима у Србији и Иностранству. 

Према попису из 2011. године у селу Козличић је било 212 становника.  

Табела бр. 2: Извод из пописа становништва у Републици Србији из 2011. године 

Назив 
округа 

Општина/Град Назив 
насеља 

Број 
становника 

Број 
домаћинстава 

Број 
станова 

Расински 
округ 

Александровац Новаци 351 110 122 

Реализација Пројекта – aсфалтна база  у Новацима, на кп.бр. 1663 КО Новаци, општина 
Александровац, неће изазвати демографска померања, односно не очекују се било какве 
промене у демографској структури подручја. Пројекат неће изазвати расељавање ни 
досељавање становништва.  

Редовни рад Пројекта неће условити повећање концентрације становништва на локацији 
од значаја за демографске карактеристике.  

Узимајући у обзир све наведене чињенице са аспекта демографских карактеристика, 
предметни Пројекта представља еколошки прихватљиво и одрживо решење, уз 
поштовање прописаних услова и мера заштите животне средине и здравља становништва. 
Реализација и редовни рад Пројекта неће имати утицаја на демографију непосредног и 
ширег окружења.  

2.10. Врсте природних ресурса на локацији 

Простор општине Александровац рељефно се састоји из две основне геоморфолошке 
целине. 

Територија има неколико морфолошких целина: 

       планински део према општинама Брус, Рашка и Врњачка Бања - планинско залеђе 
Горња Жупа 

       равничарски део према општинама Трстеник и Крушевац - Доња Жупа 
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Обрадиве пољопривредне површине се простиру на 23.259 ha, под шумама је 13.525 ha, а 
неплодно земљиште захвата површину од 1.876 ha. 

Кроз општину Александровац теку реке Расина, Јошаница и Вратарица. Воде припадају 
сливу реке Велике Мораве и Ибра. 

Земљиште планирано за реализацију Пројекта је грађевинско земљиште ван грађевинског 
подручја, а од осталих нису идентификовани потенцијално угрожени природни ресурси од 
значаја за поступак процене утицаја и еколошку валоризацију простора. 

2.11. Близина важних саобраћајница  

Државни пут IIА реда број 207 (Биљановац – Јошаничка Бања – Грчак – Александровац – 
Крушевац (Кошеви)), пролази северно од планираног комплекса на удаљености од око 
1000 m. 

Реализација и редовни рад предметног постројења за производњу асфалта неће утицати 
на саобраћајну фреквентност на овој саобраћајници. 

2.12. Социо – економске карактерсистике  

Социо-економски утицаји могу бити примарни, секундарни и терцијални. Примарни утицај 
би био утицај на најближе насеље: Новаци. Подручје секундарног утицаја, првенствено се 
односи на економске утицаје и пратећу инфраструктуру и има шире деловање, односно 
регионални значај. У овом случају обухвата подручја општине Александровац. Подручје 
терцијалног утицаја има још шире деловање и односи се на национални ниво, односно 
утицај на цео регион. 
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3.0. Основне карактеристике Пројекта 

Предмет процене утицаја на животну средину јесте Пројекат који представља постројење 
за производњу асфалта, односно асфалтна база. Инсталирање овог постројења, односно 
асфалтне базе планира се на кп.бр. 1663 КО Новаци, општина Александровац, која се 
налази у границама Просторног плана општине Александровац (''Службени лист општине 
Александровац’’, бр. 4/2011),  комерционално-пословни, производни и комплекси посебне 
намене у привредно – радној зони, на око 8 km источно у односу на административни 
центар општине Александровац. 

Асфалтна база, “BETON STIL RACA” RADOVAN MIJATOVIĆ PR, намењена је за 
производњу асфалта, који се користи као битуменски застор при изради путева. При томе 
је могуће, зависно од потребе, произвести асфалт за доњи или горњи (хабајући слој). 

Часовни учинак базе је 120 t/h врућег асфалта. Учинак зависи од врсте асфалтне масе и 
од степена влажности аграгата. 

 Асфалт се испорочује купцима на место уградње камионима. 

За производњу асфалта користе се следеће сировине и материјали: 

 различите фракције каменог материјала (агрегат), 

 битумен и 

 филер.  

3.1. Опис предходних радова на извођењу Пројекта 

У процесу планирања Пројекта изградње фабрике за производњу асфалта – асфалтне 
базе, а у циљу превенције значајних  утицаја на природу и животну средину и спречавања 
просторних и еколошких конфликата, планиране су претходне активности и припремни 
радови. Исходовани су следећи услови и сагласности ималаца јавних овлашћења: 

 Информација о локацији бр. 350-8/2022-04 од 02.02.2021. године, Општина 
Александровац, Општинска управа, Одељење за урбанизам и изградњу; 

 Локацијски услови број предмета: ROP-ALK-6237-LOC-1/2022, заводни број: 350-
20/2022-04 од 13.04.2022. године, Општина Александровац, Општинска управа, 
Одељење за урбанизам и изградњу;  

 Водни услови бр: 2688/1 од 17.03. 2022.године, ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд, 
Водопривредни центар "Морава" Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак  ; 

 Услови за пројектовање и прикључење  бр. 8X.1.1.0-D-07.06-106612-22 од 
21.03.2022. године,  Електродистрибуција Србијед.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Крушевац;   

 Решење бр.  021-966/2 од 06.04.2022. године, Завод за заштиту природе Србије, 
Нови Београд; 

 Информација бр. 636 од 14.03.2022. године, ЈКСП „Александровац“; 

 Услови у погледу мера заштите од пожара бр. 217- 28/22 од 18.03.2022. године, 
МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу;  

 Ршење бр. 952-02-15-041-9609/2022 од 29.07.2022. године, РГЗ, Служба за катастар 
непокретности Александровац.   

Такође, урађена је пројектна документацији, односно Идејно решење бр. 35/22, март 2022. 
године, GR “ SAVIĆ N&ND INZENJERING ” Aleksandrovac. У склопу Идејног решења 
урађена је и Пројекат архитектуре, бр. 35-1/2022, март 2022. године. 

3.2. Опис и карактеристике објеката у комплексу 

На парцели се планира постављање мобилне асфалтне базе  и 
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пратећих садржаја: 

- силоса битумена – S1, S2 i S3, 

- горионика I – GI, 

- силоса готове масе – SGM, 

- цистерни – C1 и C2, 

- платоа и  

- командне кућице. 
Положај објеката на комплексу дат је на Слици бр. 11, а Ситуационом приказу већег 
формата у Прилогу Студије. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 11: Положај објеката на комплексу 

Сви елементи из диспозиције базе су планирани од челичних профила, носачи цистерни, 

стубови квадратног и кружног пресека различите висине са спреговима од L профила L 50 

mm x 5 mm. 

Ограде и прилазне платформе такође су планиране од челичних цеви кутијастих профила 

40 x 40 x3 mm, са подом обложеним ребрастим челичним лимом. 

Комплетна диспозиција односно плато асфалтне базе биће наткривен надстрешницом са 

двоводним решеткастим носачима нагиба до 12 степени. Кровни поркивач је планиран од 

ТR пластифицираног лима. 
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Пратећи објекат на локацији планираној за изградњу фабрике за производњу асфалта је 
командна кућица. 

Командна кућица се планира од металних профила са облогом од PU полиуретан панела 

дебљине 12 cm. 

Објекат је скелетног система фундиран преко темељних стопa на темељној плочи 

дебљине 25 cm. 

Назив просторија и површина у командној кућици приказани су у Табели бр. 3. 

Табела бр. 3: Назив и површине просторија у командној кућици 

 Назив просторије  Површина (m2) Под 

1 Командна соба 18.67 Керамика 

2 Остава 10.86 Керамика 

3 Тоалет 1.80 Керамика 

4 Тоалет 1.90 Керамика 

Укупно  33.23  

За опслуживање и редовни рад фабрике за производњу асфалта, односно асфалтне базе 

на локацији је планирано и 5 (пет) паркинг места. 

3.2.1. Инфраструктура 

Водоводна мрежа 

На локацији је планирано снабдевање водом из постојећег бунара. Такође, планира се и 
постављање резервоара за воду. Поменути резервоар ће се по потреби пунити водом  

Канализација 

Интерном канализационом мрежом санитарно-фекалне отпадне воде ће се одводити до 
водонепропусне септичке јаме. 

Хидрантска мрежа 

Противпожарна заштита објеката се планира као прстенаст систем који ће се напајати 
водом из резервоара. 

Eлектро мрежа  

Електрична енергија ће се користити за напајање постројења асфалтне базе, а према 
условима надлежног Електродистрибутивног предузећа. 

3.3. Технологија рада Пројекта 

Асфалт за флексибилне коловозне подлоге представља хомогенизовану смешу природног 
каменог агрегата различите гранулације и везива (битумена). Компоненте у зависности од 
врсте асфалтне мешавине, додају се у тачно одређеној сразмери.  

Носилац пројекта “BETON STIL RACA” RADOVAN MIJATOVIĆ PR, определио се за 
производњу асфалтних мешавина по топлом поступку. Технолошки поступак прављења 
асфалтне мешавине топлим поступком је релативно једноставан и обављаће се у 
постројењу асфалтне базе.  

Процес производње асфалтних мешавина по топлом поступку састоји се од неколико 
основних операција међусобно повезаних у јединствену технолошку целину. Основне 
операције су:  

- дозирање камене мешавине,  

- загревање и сушење,  

- дозирање фракција у потребној размери,  

- дозирање везива,  
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- хомогенизација мешавине,  

- складиштење у силосе за мешавину,  

- утовар у транспортна средства и  
експедиција.  

Агрегат (песак и шљунак) се допрема на базу камионима по фракцијама. На улазу у 
асфалтну базу налазиће се колска вага која ће служити за мерење масе празних и пуних 
камиона са агрегатом и асфалтом. 

Агрегат ће се складиштити на платоу за агрегат зависно од врсте фракција. У случају 
повећања влажности агрегата прилагодити техолошки процес дужем трајању сушења 
агрегата у бубњу, до добијања жељене влажности. 

Агрегат се потом пребацује са утоварном лопатом у бункере предозатора, који припадају 
постројењу саме асфалтне абзе. 

Испод бункера ће се налазити тракасти транспортер за фракције превелике крупноће које 
се избацују из постројења, који ову фракцију избацује на депонију. Са депоније ће се 
утоварати утоварном кашиком у камионе, и може се користити за насипање терена. 
Фракција која пропадне кроз вибро-сито, такође ће се избацивати из постројења, и 
пребацивати се пужним таспортером и  елеваторским транспортером у силос за отпадну 
фракцију. Из силоса ће се истакати у камионе и одвозити. 

Из предозатора за сортиране фракције, материјал иде на бубањ за сушење агрегата. 

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

Агрегати даље иду на просејавање, сепарацију на вибро-ситу и поново мешају у тачно 
предвидјеном односу, зависно од тога да ли је то подлога пута, средњи слој или хабајући 
слој. Ова мешавина се пребацује у бункер за топли агрегат. Осим агрегата у бункер се 
допрема филер из силоса за филер помоћу пужног транспортера. 

Даље се све ово преноси у мешалицу, где се врши мешање и уједначавање масе и 
додавање битумена преко линије за битумен, у количини од 3 до 8%. 

Готови асфалтни бетон се из мешалице  преко скип уређаја допрема до силоса за асфалт. 
Из силоса се асфалт испоручује  у камион или неки други транспортер. 

За филтрирање издувног ваздуха и силоса за филер, приликом пнеуматског транспорта из 
цистерне у силос, предвиђен је филтер површине 9 m2. 

3.4. Приказ врсте и количине потребне енергије, воде, сировина, потребног 
материјала за технологију рад асфалтне базе 

Реализација и редовни рад предметног Пројекта нема посебних потреба за водом као 
природним ресурсом. Вода ће се користити за санитарне и противпожарне потребе, у 
количинама које нису изразито значајне са аспекта потрошње наведеног природног 
ресурса.  

Потребне количине воде за санитарне потребе биће обезбеђене из бунара и резервоара 
за воду. 
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За погоне уређаја и опреме на асфалтној бази користиће се електрична енергија. Напон на 
који ће се прикључити објекат је 10 kV, максимална снага је 800 kW, а фактор снаге изнад 
0,95.  

Као основни енергенти у раду погона за производњу вруће асфалтне масе користиће се 
електрична енергија и мазут.  

Мазут (лож уље) ће се складиштити у једној цистерни, намењеној само за ту сврху 
запремине 25 t.  

Мазут се допрема камионима-цистернама и истаче у цистерну уз помоћ пумпе за 
истакање. Претакање из цистерне у резервоар на постројењу обавља се пумпом која је 
уграђена у постројење. Ради омогућавања циркулације ове релативно густе масе, водови и 
резервоари се греју уљном инсталацијом. 

При постављању цистерне за складиштење уља за ложење испоштовати безбедносна 
растојања прописана одредбама Правилника о смештају и држању уља за ложење 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 45/67).  

Одредбама тачке 3.4.2 наведеног Правилника о смештају и држању уља за ложење 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 45/67) је прописано да надземни резервоар, односно група 
резервоара за уље за ложење, укупне запремине до 200 m3, мора бити на удаљености од 
5,0 m од објекта корисника који не троше непосредно ова горива. Удаљеност од објекта 
котларница индустријских потрошача које непосредно користе ова горива не сме бити 
мања од 2 метра за резервоаре запремине до 200 m3, према одредби тач. 3.4.2.1 
Правилника о смештају и држању уља за ложење („Службени лист СФРЈ", бр. 45/67).  

Приступна, интерна саобраћајница постројења је истовремено и приступни пут за кретање 
транспортних цистерни за допрему уља за ложење. За време истакања уља за ложење из 
аутоцистерне у резервоар, аутоцистерна ће бити заустављена на интерној саобраћајници, 
а приступ других возила ће се онемогућити постављањем ознака и препрека.  

Опште особине уља за ложење:  

Под уљима за ложење у смислу техничких прописа сматрају се смеше угљоводоника 
добијене прерадом сирове нафте, угља и шкриљаца и други производи ових сировина које 
имају тачку паљења изнад 400 C. 

Према одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла, уље за ложење средње и уље за ложење тешко, треба да задовољи следеће 
захтеве: 
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Слика бр. 12: Карактериастике мазута  

Потрошња мазута 

За капацитет асфалтне базе од 120 t/h и потребну снагу горионика процењена потрошња 
мазута је 75 t на годишњем нивоу. 

Основне сировине у процесу производње асфалтне смеше су: 

 агегат различите гранулације (природни дробљени камен од кречне или еруптивне 
стене као и кречњак у праху); 

 филер (отпадна камена прашина); 

 битумен. 

Гранулисани агрегат - гранулисани шљунковито-песковити материјал из налазишта и 
сепарације, различите гранулације. Гранулисани агрегат је од средњезрног калцита, 
кварца, маркита, и ретко металичног минерала. Фракционисани камени агрегат који се 
користи за справљање асфалтних мешавина по врућем поступку мора задовољити и низ 
других стандардних услова. Садржај органских материја у агрегату не сме бити већи од 
0,5% за BNS и 0,3% зa AB. Садржај зрна у фракцијама изнад 4 mm код којих је однос 
највеће према најмањој димензији 3:1 мора бити мањи од 20%. Упијање воде на фракцији 
4/8 не сме бити веће од 1,2% (m/m). Агрегат мора бити испитан и у односу на: дејство 
мраза, садржај грудви глине, еквивалент песка, прионљивост са битуменом за коловозе, 
садржај слабих зрна, отпорност против дробљења и хабања, полираност и постојаност 
према топлоти. 
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Планирана потрошња агрегата за производњу асфалта је око 6000 t, односно 6000000 kg.  

Филер - камено брашно представља минерални шљунковито-песковити материјал фине 
гранулације (фракција зрна од 0 до 0,09 mm). Истог је састава као гранулисани агрегат. 
Разлика у финоћи честице условљава могућност већег прашења филера, тако да се филер 
лагерује у силосима који су потпуно затворени, а дозирање се обавља преко пужно 
оклопљеног транспортера. 

Битумен - Под појмом „битумен” подразумевају се све смеше природних чврстих и течних 
угљоводоника и из њих без хемијске промене добијени производи као што су остатци после 
дестилације нафте, парафински материјали, фосилне смоле и друго. Битумен, чврста, 
црна лепљива маса, која се састоји од угљоводоника и њихових деривата (не садржи 
металне деривате угљоводоника), раствара се у угљен-дисулфиду. Приликом сагоревања 
развијају се гасови који штетно утичу на људски организам. 

Табела бр. 4: Основне физичко-хемијске особине битумена 

температура кључања мања od 470°C 

густина 0.95 - 1.1 kg / dm3 

температура запаљивости 204°C tcc 

температура самопаљења  485°C 

растваран у води не 

токсична дејства локално је надражујући и акутно и хронично 

температурна класа Т1  гаси се водом, пеном, CO2, 

Потрошња битумена 

Резервоари за битумен су  запремине 1.2 t, 2.25 t и 3.30 t.  и то један на постројењу 
запремине 25 t, и два у бетонској танквани појединачно од по 30 t.  

Готов производ из овог постројења је битуменом везана мешавина - асфалт. Асфалт се 
користи за израду путева - коловозних конструкција.  

3.5. Приказ врсте и количине испуштених гасова, отпадних вода и других 
отпадних материја 

У поступку процене утицаја на животну средину неопходно је разматрати све аспекте 
утицаја предметног Пројекта.  

У току реализације и редовног рада предметног Пројекта доћи ће до генерисања 
различитих врста отпада. 

3.5.1. Емисија полутаната ваздуха 

Полазна сировина у процесу производње асфалта је природни дробљени камен различите 
гранулације, који се лагерује у оквиру комплекса. Негативан утицај по животну средину има 
агрегат гранулације 0–4 mm. Услед струјања ваздуха ситне честице агрегата се разносе у 
околни медијум и као такве потенцијално угрожавају животну средину. Овај негативни 
утицај може бити минимизиран изградњом боксова за камени агрегат и постављањем 
цираде.  

У процесу производње асфалтне мешавине при сушењу агрегата долази до сагоревања 
мазута при чему се ослобађају продукти сагоревања. Гасови из сагоревања као и прашина 
настала из процеса сушења шаљу се на систем за третман отпадних гасова, а потом се 
испуштају у атмосферу. 

Аерополутанти - продукти сагоревања нафтних деривата у моторима транаспортних 
возила, испуштају се без третмана у атмосферу и као аерополутанти из процеса 
производње периодично и локално утичу на повећање укупног фона ових полутаната у 
комплексу. 
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У технолошком процесу долази до генерисања отпадне прашине из система за третман 
отпадног ваздуха. Отпадна прашина (филер) се контролисано изводи из система за 
третман отпадног ваздуха и чува у затвореном силосу.  

3.5.2. Генерисање отпадне воде 

Услед рада предметне асфалтне базе нема продукције технолошких отпадних вода, те са 
тог аспекта предметна асфалтна база не представља фактор угрожавања површинских и 
подземних вода. 

Санитарно - фекалне отпадне воде настајаће на локацији као последица боравка 
запослених, генерисаће се у санитарном чвору и одводити у водонепропусну септичку 
јаму, чије пражњење се мора поверити надлежном комуналном предузећу. 

Атмосферске воде са платоа, саобраћајница и опреме могу садржати таложне и уљасте 
материје, што може довести до загађивања земљишта, површинских и подземних вода, те 
се исте морају прикупљати каналима, риголама и одводити у сепаратор уља и масти. 
Носилац Пројекта је у обавези да на локацији, на најнижој тачки, реализује таложник-
сепаратор уља и масти, у циљу спречавања потенцијалног загађивања подземних вода и 
земљишта. На изливу, а пре упуштања у крајњи реципијент, уградити мерач протока са 
местом за узорковање и контролу квалитета отпадних вода. Чишћење таложника-
сепаратора масти и уља мора вршити овлашћено предузеће, у складу са одредбама 
Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник 
РС” бр. 92/10 и 77/21). Отпад (талог) од чишћења сепаратора масти и уља представља 
опасан отпад. Носилац Пројекта мора поверити чишћење сепаратора оператеру који 
поседује дозволу за управљање опасним отпадом. Чишћење опасног отпада обавља се 
мобилним цистернама и одмах се одвози са локације, тако да на локацији неће доћи до 
задржавања овог отпада. У сучају да се опасан отпад чисти ручно мора се одлагати у 
непропусне посуде са поклопцом и мора се чувати у наткривеном простору заштићеном од 
утицаја атмосфералија, на бетонској подлози, у складу са законском регулативом. 

3.5.3. Генерисање чврстог отпада 

У току реализације и редовног рада предметног Пројекта доћи ће до генерисања 
различитих врста чврстог отпада на локацији и то:  

- грађевинског отпада, 

- отпада од одржавања опреме, 

- комуналног отпад, 

- отпада (талога) од чишћења сепаратора масти и уља. 

3.5.4. Емисија буке и вибрација 

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

3.5.5. Емисија светлости, топлоте и електромагнетног зрачења 

За технологију производње асфалтне масе није карактеристична емисија 
електромагнетног зрачења, вибрација, радијације, те са тог аспекта нема ризика по 
становништво у окружењу.  

Топлота се у животну средину ослобађа преко издувних гасова на локалном и локацијском 
нивоу, те неће доћи до измене климатских карактеристика у анализираној зони. 
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3.6. Приказ технологије третирања, токови и биланс отпада на локацији 
Пројекта 

На локацији планираног Пројекта се неће вршити третман отпада и отпадних материја, већ 
ће се све врсте отпадних материја привремено складиштити, а потом предавати на даљи 
третман оператерима који поседују одговарајуће дозволе за управљање отпадом, уз 
обавезну пратећу документацију – Документ о кретању отпада. 

На основу техничко-технолошких и других карактеристика предметног Пројекта, 
идентификовани су могући значајнији извори загађења ваздуха при обављању 
технолошког процеса производње асфалта. Значајнији извори емисије загађујућих 
материја у ваздух су: 

• емисија отпадне прашине (филера),   
• емисија минералне прашине и продуката сагоревања горива (мазута) са емитера 

ротационог бубња (сушаре) агрегата на асфалтној бази и 
• емисија честица минералне прашине са отворених саобраћајних, манипулативних и 

радних површина, 
• емисија продуката сагоревања горива у моторима транаспортних возила. 

Главни потенцијални извор загађења ваздуха, емисијом честица минералне прашине, 
представља ротациони бубањ - сушара агрегата. Да би се обезбедило да емисионе 
вредности прашкастих материја на емитеру ротационе сушаре буду у дозвољеним 
границама и да би се заштитила животна средина од негативног утицаја повећане емисије 
прашине, обавеза Носиоца пројекта је да по успостављању рада асфалтне базе преко 
акредитоване лабораторије изврши гаранцијско мерење емисије на емитеру у скалду са 
Уредбом о мерењима загађујућих материја у ваздух из стационираних извора загађивања 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 5/16) и Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у ваздух из постројења за сагоревање („Сл. Гласник РС“, бр. 6/16 и 67/21). У 
случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху оператер 
је дужан, када уочи или по налогу надлежног инспектора, да предузме техничко-
технолошке мере или да обустави технолошки процес, како би се концентрације 
загађујућих материја свеле на прописане граничне вредности. (члан 55., став 3, Закону о 
заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13 и 26/21 - др. закон)). 

До загађења ваздуха би могло доћи емисијом камене прашине (минерална прашина) при 
претакању из аутоцистерни у складишне силосе за филер (камено брашно) на постројењу 
за производњу асфалта. Да би се обезбедило да емисија минералне прашине са силоса за 
складиштење каменог брашна (филера), буде испод максимално дозвољених граничних 
вредности емисије, силоси се опремају одговарајућим врећастим филтерима, помоћу којих 
се врши отпрашивање истиснутог ваздуха из силоса. Филтери су опремљени вибро-
уређајем за отресање филтер врећа.  

Силос за филер пуни се цистернама са пнеуматским транспортом. За  филтрирање  
издувног  ваздуха  и  силоса  за  пуниоце,  приликом  пнеуматског транспорта из цистерне у 
силос, планиран је филтер. Сматраће се ефикасним уколико профилтрира  укупну  
количину ваздуха која обезбеђује континуирани процес истакања из цистерне. Ова 
количина изоси оријентационо: 

Qmax = 1000 m3/h 

Провера врећастог филтера и емисија у атмосферу 

Карактреистике филтера:  

ŋ=99.98% - степен пречишћавања уграђеног филтер платна  

ρ=550 g/m² - специфична густина филтерског материјала 

16PE551 – полиестер; врста материјала филтерског платна 
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Qv = 1000 (m³/h) – проток ваздуха кроз фитер (капацитет вентилатора) 

Qm = 3 ÷5 (t/h) – капацитет линије 

Qm* = 0,05· Qm = 0.05 · 5000 = 250 (kg/h) – количина материјала која се доводи у филтер 

- степен прећишћавања ваздуха 

ao(kg/m³) – количина прашине у улазном отвору 

 

Qm1(kg/h) – степен сакупљеног праха у отпрашивачу 

Qm1= ŋ ·ao· Qv = 0.9998 · 0.25 · 1000 = 249.95 (kg/h) 

а1 – количина прашине у излазном ваздуху 

 

a1=0.05 g/ m³ = 50 (μg /m³) ≤ 50 (μ g/m³) 

Излазни материјал филтер врећа задовољава прописе о граничним вредностима емисије 
праха у атмосферу. 

Како би се у максималној мери смањила емисија прашине у ваздух са радних и 
манипулативних платоа, која се ствара обављањем саобраћајних активности и при појави 
струјања ваздуха (ветрова), потребно је квашење и прање платоа и саобраћајница. 
Отпадна вода која настаје прањем платоа ће се усмеравати ка таложнику-сепаратору уља 
и масти. 

Применом напред наведених мера за заштиту ваздуха од загађења, обезбеђује се да 
вредности прашкастих материја са предметног Пројекта буду у дозвољеним границама. 

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из 
стационираних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС” бр. 
11/15 и 83/21) и одређена је гранична вредност емисије (ГВЕ). Гранична вредност емисије 
за постројења за припремање битуменизираних материјала за изградњу путева (асфалтне 
базе) у отпадном гасу са запреминским уделом кисеоника 17% је:  

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

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

 за прашкасте материје 20 mg/нормални m3, 

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

Емисија продуката сагоревања горива из мотора са унутрашњим сагоревање моторних 
возила, не представља изворе загађења ваздуха, који могу угрозити ваздух на 
посматраном подручју емисијом загађујућих материја изнад дозвољених граничних 
вредности. Не планира се посебан третман на емитерима наведене механизације.  

Комунални отпад настајаће као последица боравка запослених у малим количинама. У 
комплексу ће се организовано прикупљати комунални отпад и његова евакуација 
обављаће се преко надлежног комуналног предузећа. 

Санитарно-фекалне отпадне воде настајаће на локацији као последица боравка 
запослених и биће спроведене у водонепропусну септичку јаму, чије пражњење се мора 
поверити надлежном комуналном предузећу. 
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Атмосферске воде са манипулативних површина и воде од прања и одржавања тих 
површина морају се посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и 
сепаратор уља и масти, а потом у крајњи реципијент. 

Отпад (талог) од чишћења сепаратора масти и уља, резервоара за битумен спада у 
опасни отпад. Поступање са таквом врстом отпада мора бити сагласно одредбама 
Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
(„Сл.гласник РС” бр.92/10 и 77/21). Носилац Пројекта мора поверити чишћење сепаратора 
оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом. Чишћење опасног 
отпада обавља се мобилним цистернама и одмах се одвози са локације, тако да на 
локацији неће доћи до задржавања овог отпада. 

На предметној локацији није планирана прерада, рециклажа ни складиштење отпадних 
материја. Није дозвољено спаљивање било каквих материја на локацији. 

3.7. Утицаји пројекта на животну средину и здравље људи 

У редовном раду предметног Пројекта долази до емисије аерополутаната, настанка 
комуналног отпада, санитарно-фекалних отпадних вода и атмосферских отпадних вода. 
Адекватним мерама заштите животне средине, инфраструктурног уређења, комуналне 
хигијене, спречиће се негативни утицаји ових загађујућих материја на животну средину. 

У току технолошког процеса настајаће отпадне материје у виду аерополутаната насталих 
сагоревањем мазута за потебе загревања и сушења полазног агрегата као и ситна 
прашина филера. Они се ослобађају у животну средину и као такви представљају 
најзначајнији фактор потенцијално негативних утицаја на људско здравље.  

Поред аерополутаната у отпадним гасовима могу да се јаве и прашкасте материје из 
система за отпрашивање. У зависности од климатских услова (ветра, годишњег доба, 
падавина) ове отпадне материје ће у већој или мањој мери утицати на повећање укупних 
материја на овом простору. 

Рад предметног постројења представља извор буке. Најзначајнији извори буке у 
предметном комплексу представљају средства и уређаји рада (ротациона сушара, 
вентилатор у склопу система за отпрашивање, пумпе за битумен и мазут, компресор, 
пумпа за претакање каменог брашна на ауто цистерни, систем сита, елеватори и 
транспортне траке). Рад предметног постројења обављаће се два дана недељно  у дневној 
смени (7 сати). Чињеница да се Пројекат планира на локацији у чијем непосредном 
окружењу нема стамбених објеката, представља олакшавајућу околност. 

Обавеза Носиоца Пројекта је да по успостављању рада асфалтне базе изврши контролно 
мерење нивоа буке у зони најближих стамбених објеката. Мерење буке мора бити 
извршено у свему у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора бке и штетних ефеката буке у животној средини 
(„СЛ.гласнк РС” 75/10), а на основу добијених резултата обавезна је примена 
одговарајућих мера заштите у виду постављања одговарајућих антизвучних панела. 

За технологију производње асфалтне масе није карактеристична емисија 
електромагнетног зрачења, вибрација, радијације, те са тог аспекта нема ризика по 
становништво у окружењу.  

Топлота се у животну средину ослобађа преко издувних гасова на локалном и локацијском 
нивоу, те неће доћи до измене климатских карактеристика у анализираној зони. 

С обзиром на чињеницу да се асфалтна база планира у оквиру комплекса у чијем су 
окружењу пољопривредне површине које се обрађују применом пестицида могу се 
очекивати кумулативни утицаји. Али треба нагласити да је рад асфалтне базе сезонског 
карактера и да се асфалтна мешавина неће производити током целе године, већ само у 
сезони грађевниских радова. 
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Евентуални значајнији негативни утицаји на животну средину могу настати само у случају 
акцидента на локацији. 

У циљу превенције, спречавања, смањења, отклањања и минимизирања могућих штетних 
утицаја на животну средину, треба планирати, пројектовати и спровести мере заштите и 
мониторинга животне средине. 

 



Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња 
фабрике за производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 
1663 КО Новаци, општина Александровац   
 

  35 

  
„BETON STIL RACA“ 

4.0. Приказ главних алтернатива које је Носилац Пројекта 
разматрао 

Могућност алтернативних решења у избору локације, начина изградње објеката и садржаја 
су основни постулати у функцији заштите животне средине. Такође, приликом анализе 
услова и одређивања мера заштите животне средине неопходно је сагледати сва 
ограничења која доноси Пројекат и локација као и међусобни односи Пројекта и стaња 
животне средине пре изградње Пројекта. 

4.1. Алтернативна локација или траса 

Није било много алтернатива када је реч о локацији на којој се планира реализација 
постројења за производњу асфалтне масе. Разлози за избор предложене локације за 
привремену асфалтну базу су: 

 локација је дефинисана је Просторним планом општине Александровац („Сл. Лист 
општине Александровац“, број 4/2011) и налази се у привредно - раднојзони; 

 локација представља грађевинско земљиште ван грађевинског подручја, 

 налази се на великој удаљености од зона високих густина становања, осетљивих 
објеката и целина, заштићених подручја, туристичких и спортско - рекреативних 
садржаја, важних природних ресурса, вредних екосистема, 

 обезбеђена је добра саобраћајна повезаност са непосредним и ширим окружењем 
преко држевног пута IIА реда број 207 (Биљановац – Јошаничка Бања – Грчак – 
Александровац – Крушевац (Кошеви)). 

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

4.2. Алтернативнe у избору производног процеса и технологије 

Технологија рада Пројекта је дефинисана пројектном документацијом. У току производње 
асфалтне масе јављаће се отпадни материјал у облику гасова сагоревања мазута и 
прашине из процеса загревања и сушења агрегата. Отпадне материје слаће се на систем 
за отпрашивање. Планира се постављање прашкастог филтера за отпрашивање 
прашкастог материјала. 

За  филтрирање  издувног  ваздуха  и  силоса  за  пуниоце,  приликом  пнеуматског 
транспорта из цистерне у силос, планиран је филтер. 

Алтернативу за третман отпадних гасова представља мокри отпрашивач. При мокром 
отпрашивању настаје отпадна вода која би представљала потенцијални загађивач, са 
којом би требало даље поступати. Поред овога, филер који би се одвојио мокрим 
отпрашивачем не би могао да се користи у процесу производње и зато је избор сувог 
отпрашивања оправдано и добро решење.  

4.3. Алтернативе методе рада 

Функционисање Пројекта је планирано на основу делатности која је прилагођена физичким 
условима на локацији, а тако условљено функционисање не дозвољава алтернативна 
решења.  

4.4. Планови локације и нацрти пројеката 

За реализацију Пројекта урађена је пројектна документација по 
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којој ће се одвијати реализација Пројекта и не дозвољава одступања ни алтернативна 
решења.  

 Информација о локацији бр. 350-8/2022-04 од 02.02.2021. године, Општина 
Александровац, Општинска управа, Одељење за урбанизам и изградњу; 

 Локацијски услови број предмета: ROP-ALK-6237-LOC-1/2022, заводни број: 350-
20/2022-04 од 13.04.2022. године, Општина Александровац, Општинска управа, 
Одељење за урбанизам и изградњу;  

 Водни услови бр: 2688/1 од 17.03. 2022.године, ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд, 
Водопривредни центар "Морава" Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак  ; 

 Услови за пројектовање и прикључење  бр. 8X.1.1.0-D-07.06-106612-22 од 
21.03.2022. године,  Електродистрибуција Србијед.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Крушевац;   

 Решење бр.  021-966/2 од 06.04.2022. године, Завод за заштиту природе Србије, 
Нови Београд; 

 Информација бр. 636 од 14.03.2022. године, ЈКСП „Александровац“; 

 Услови у погледу мера заштите од пожара бр. 217- 28/22 од 18.03.2022. године, 
МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу;  

 Ршење бр. 952-02-15-041-9609/2022 од 29.07.2022. године, РГЗ, Служба за катастар 
непокретности Александровац.   

Такође, урађена је пројектна документацији, односно Идејно решење бр. 35/22, март 2022. 
године, GR “ SAVIĆ N&ND INZENJERING ” Aleksandrovac. У склопу Идејног решења 
урађена је и Пројекат архитектуре, бр. 35-1/2022, март 2022. године. 

4.5. Врста и избор материјала 

Пројектном документацијом планиране су врсте материјала од којих је направљено 
постројење асфалтне базе, као и сировине које ће се користити у производњи асфалта. 
Нема алтернативних решења. 

4.6. Временски распоред за извођење Пројекта 

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

4.7. Функционисање и престанак функционисања 

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

4.8. Датум почетка и завршетка извођења 

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

Обим производње зависиће од потребе тржишта и нема алтернативних решења. 

4.10. Контрола загађења 

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

4.11. Уређење одлагања отпада 

Уређење одлагања отпада је строго прописано те нема алтернативу. 

4.12. Уређење приступа и саобраћајних путева 

Уређење приступа и саобраћајних путева ппланирано је пројектном документацијом и нема 
одступања ни алтернативних решења. 

4.13. Одговорност и процедура за управљање животном средином 

Одговорност и процедура за управљање животном средином строго је прописана те нема 
алтернативу. 

4.14. Обука 

Обука лица на извођењу радова на предметном Пројекту (монтирању постројења 
асфалтне базе и пратећих садржаја), обука лица при редовном раду Пројекта као и за 
случај акцидента на локацији и Пројекту, мора бити у складу са важећом регулативом 
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 
24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др. закон) и пратећом подзаконским актима.  

4.15. Мониторинг 

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

4.16. Планови за ванредне прилике 

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

4.17. Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе 

Пројектом Затварања постројења биће прописан начин декомисије, регенерације локације 
и њене даље употребе. Носилац Пројекта је дужан да предметну локацију доведе у 
задовољавајуће стање, сагласно законским прописима. 
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5.0. Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини 
(микро и макро локација) 

Процена стања животне средине може се дати на основу постојећих података о стању 
медијума животне средине на предметној локацији, просторној целини и зони којој 
припада. У случају непостојања базе података о стању животне средине, процена стања 
обухвата анализу свих релевантних фактора на основу којих се и процена може дати: 
природних карактеристика локације и просторне целине којој припада и створених услова 
на локацији и окружењу. Такође, као важан елемент у процени стања, посебно у условима 
непостојања базе података, представља детаљна опсервација на терену и идентификација 
извора загађивања животне средине. 

Утицај планираног Пројекта на све елементе животне средине (ваздух, воде и земљиште) 
је прихватљив. Својом основном функцијом, производњом бетона, бетонска база неће 
угрозити квалитет тих супстрата изнад дозвољених граница. 

5.1. Становништво 

Према подацима Пописа из 2011. године, Републички завод за статистику, у општини 
Александровац 26534 становника, а насељеном месту Новаци 351 становник. Реализација 
и редовни рад планираног Пројекта, односно изградња фабрике за производњу бетона са 
пратећим објектима не условљава директна расељавања, рушење стамбених и 
привредних објеката, односно нема директних утицаја на статус зона и објеката становања 
непосредног и ширег окружења.  

Број и концентрација људи на локацији биће у директној зависности од присутног броја 
запослених и потенцијалних корисника услуга. 

Реализација планираног Пројекта неће изазвати никакве промене у демографском 
простору, у смислу рушења објеката становања и расељавање становништва. Зона 
становања, односно стамбени објекти најближег насеља су ван утицаја активности на 
планираној локацији. Носилац Пројекта ће код избора опреме и уређаја водити рачуна да 
одабере опрему која ће имати што мањи утицај на животну средину. 

5.2. Стање флоре и фауне 

Након увида у Централни регистар заштићених природних добара, утврђено је да се 
планирано подручје на коме се планира реализација фабрике за производњу аџсфалта, не 
налази  унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, 
није у обухвату еколошке мреже, нити на простору евидентираних природних добара. 

На предметној локацији нису идентификовани представници флоре и фауне који могу бити 
угрожени редовним радом планираног Пројекта.  

Анализом на терену и увидом у постојећу документацију, може се закључити да са аспекта 
угрожености флоре, фауне и биодиверзитета нема ограничења за реализацију и редовни 
рад планираног Пројекта.  

5.3. Стање земљишта, воде и ваздуха 

5.3.1. Земљиште  

Земљиште је веома важан природни ресурс, чија је каректаристика да се споро образује, а 
у процесу деструкције брзо уништава. Најчешћи извори загађујућих материја су: енергетска 
и индустријска постројења, саобраћајне активности, пољопривредне површине интензивне 
пољопривредне производње (агротехничке мере). 

Носилац Пројекта је за потребе изградње фабрике за производњу асфалта - асвалтне базе 
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исходовао Решење бр.  52-02-15-041-9609/2022 од 29.07.2022. године, РГЗ, Служба за 
катастар непокретности Александровац, којим се дозвољава провођење промене у бази 
података катастра непокретности тако да ново стање гласи: кп.бр. 1663 КО Новаци, њива 
2. класе, површина 9922 m2, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја. 

Редовни рад Пројекта може утицати на стање и квалитет земљишта, пре свега 
неправилним поступањем у поступку управљања отпадом (опасним и неопасним), 
отпадним водама и у случају удеса на локацији.  

Применом свих мера превенције, спречавања и отклањања потенцијалних негативних 
утицаја, поштовањем прописаних протокола, спречиће се значајни утицаји и евентуалне 
негативне последице на земљиште и воде као медијуме животне средине, односно 
спречиће се ризик од загађивања вода и земљишта. 

5.3.2. Воде 

На локацији нема водотокова. Трнавачка река протиче северно и јужно од планираног 
коплекса, на удаљености од око 300 m, са обе стране комплекса. 

Носилац Пројекта је у обавези да постави сепаратор таложник масти и уља у који ће се 
одводити потенцијално зауљене атмосферске воде са манипулативних платоа и 
саобраћајница, пре упуштања у крајњи рецепијент.  

Применом свих мера превенције, спречавања и отклањања потенцијалних негативних 
утицаја, поштовањем прописаних протокола, спречиће се значајни утицаји и евентуалне 
негативне последице на површинске и подземне воде као медијуме животне средине, 
односно спречиће се ризик од загађивања површинских и подземних вода и земљишта. 

5.3.3. Ваздух 

Сви извори загађења су сврстани према физичким и просторним карактеристикама у три 
основне категорије извора (тачкасти, површински и линијски), а према врсти загађујућих 
материја на изворе са продуктима сагоревања фосилних горива и на индустријске изворе. 
Тачкасти извори представљају изоловане тачке са великом емисијом загађујућих материја 
(индустријски погони, топлане, котларнице, и др.) или индустријске погоне са одређеним 
специфичним технологија производње. Површински извори представљају групу одређеног 
броја малих извора, распоређених по одређеним зонама. То су простори са ложиштима за 
загревање стамбених просторија или подручја на којима је заступљен аутомобилски 
саобраћај са малом густином. Линијски извори загађења су друмски, железнички и авио 
саобраћај велике густине на градским примарним саобраћајницама као и на великим 
саобраћајним коридорима који повремено пролазе поред насеља, или пролазе кроз сама 
насеља.    

Висока концентрација потенцијално штетних гасова и честица који се емитују у ваздух 
штетно утичу на здравље људи, посебно на осетљиви део популације (деца, старе особе, 
хронични болесници, итд.)   

Квалитет ваздуха и аерозагађеност на локацији и у окружењу може се проценити на основу 
идентификације потенцијалних извора загађивања и опсервацијом на терену. С обзиром 
да је реч о локацији површинске експлоатације кречњака која се налази у непосредној 
близини државног пута, слободно се може рећи да је квалитет ваздуха нарушен и могу се 
очекивати кумулативни утицај  на ваздух. Саобраћај представља извор специфичних 
полутаната, који настају емисијом продуката потпуног и непотпуног сагоревања горива и 
мазива. Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитују се полутанти  NOx, SOx, CO, CO2, 
CxHу, HCHO, оксиди олова, чађ, чија је концентрација у околини саобраћајнице у директној 
зависности од интензитета саобраћаја, карактеристика саобраћајнице и абиотичких 
фактора окружења. Реализација планираног Пројекта може утицати на повећану емисију 
полутаната атмосфере па се из тог разлога морају применити мере заштите у циљу 
смањење емисије аерополутаната у смислу постављања одговарајућих филтера у оквиру 
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Слика бр. 13: Просторна расподела емисије 
оксида сумпора по општинама, са назначеним 

насељем Александровац 

Слика бр. 14: Просторна расподела 
емисије оксида азота по општинама, са 

назначеним насељем Александровац 

Слика бр. 13: Оцена квалитета 
ваздуха у 2020. години 

 
Слика бр. 15: Оцена квалитета ваздуха 

у 2020. години 

 

постројења за производњу асфалта. 

На основу годишњег Извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији из 2020. 
године, Агенције за заштиту животне средине, урађена је анализа емисије загађујућих 
материја (емисија оксида сумпора и емисија оскида азота). На следећим сликама дата је 
просторна расподела емисије оксида сумпора и азота у Републици Србији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцена квалитета ваздуха, по зонама и агломерацијама, за 2020. годину, приказана је 
графички (Слика бр. 13). Тако извршена категоризација представља званичну оцену 
квалитета ваздуха за 2020. годину и гласи: 

 I категорија, чист ваздух или незнатно загађен 

ваздух (где нису прекорачене граничне 

вредности нивоа ни за једну загађујућу 

материју);  

 II категорија, умерено загађен ваздух у 2020. 

години није био ни у једној агломерацији;  

 III категорија, прекомерно загађен ваздух (где 

су прекорачене граничне вредности, ГВ, за 

једну или више  загађујућих материја). 

На основу овако извршене категоризације може се 
закључити да општина Александровац и насељено 
место Новаци припадају I категорији (Слика бр. 15). 
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5.4. Климатски чиниоци у анализираном подручју 

Александровац се налази у жупској котлини, у поднебљу где се испољавају и мешају 
утицаји умерено - континенталне и медитеранске климе, без изражених температурних 
екстрема и учесталог јављања магловитих дана. 

Детаљан приказ климатских карактеристика дат је у оквиру поглавља 2.4. 

5.5. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и 
амбијенталне целине 

Увидом у постојећу документацију, и увидом на терену, утврђено је да на предметној 
локацији нема евидентираних - валоризованих објеката градитељског наслеђа, односно 
споменика културе и не постоји евидентирано археолошко налазиште. 

5.6. Карактеристике пејзажа 

На локацији и непосредном окружењу, не постоје значајни туристички и излетнички 
пунктови, објекти туризма, објекти за активну и пасивну рекреацију, те са тог аспекта нема 
ограничавајућих услова за реализацију планираног Пројекта. У непосредном окружењу 
нема значајнијих јавних и осталих парковских површина.  

Предеоно-пејзажно, локација је део укупне предеоне целине, тако да предметни Пројекат 
неће представљати значајан утицај на животну средину са аспекта предеоних и пејзажних 
промена. 

5.7. Међусобни односи чинилаца животне средине 

При процени могућих утицаја морају се анализирати и вредновати сви краткорочни, 
локални и реверзибилни утицаји. Такође, обавеза је и процена могућих синергетских 
утицаја, дугорочних, иреверзибилних, као и утицаја са вероватноћом понављања. 

На предметној локацији, нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве 
клизишта, слегања терена, ерозије.  

Електромагнетна зрачења, емисија топлоте и светлости нису карактеристични за 
предметну делатност. 

Непријатни мириси се могу појавити и приликом утовара мешавине уколико су кошеви 
возила премазани дизел горивом. 

На основу свеобухватне анализе, стање чинилаца животне средине је у границама 
еколошке прихватљивости, а редовни рад планираног Пројекта применом мера 
превенције, отклањања и минимизирања потенцијално негативних утицаја, неће довести 
до значајног угрожавања капацитета животне средине. 

 



 Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња 
Фабрике за производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 
1663 КО Новаци, општина Александровац   
 
 

42 

 
„BETON STIL RACA“ 

6.0. Опис могућих значајних утицаја Пројекта на животну средину 

На основу претходно изложене анализе карактеристика локације и окружења, 
идентификације извора загађивања, процене постојећег стања животне средине, 
карактеристика и специфичности усвојене делатности, могу се предвидети и проценити 
могући негативни утицаји на животну средину. Могуће промене и утицаје на животну 
средину, односно њено угрожавање од стране предметног Пројекта потребно је 
разматрати са више аспеката: 

- утицаји током реализације предметног Пројекта, 

- утицаји у току редовног рада Пројекта и 

- утицаји у случају престанка рада Пројекта 

- утицај у случају акцидента на локацији. 

Такође, утицаји могу бити краткорочни, односно тренутни, могу се периодично или 
повремено понављати, а могу бити и континуални утицаји на животну средину. Утицаји 
могу бити кумулативни и синергијски, односно да испуштањем истих или сличних отпадних 
материја у животну средину, без обзира што се ради о малим количинама, временом 
доведу до нарушавања стања животне средине, или да додатно повећају количину 
испуштених штетних материја и тако доведу до прекорачења максималних концентрација 
полутаната у води, ваздуху, земљишту. 

6.1. Могући штетни утицаји на животну средину у току реализације 
(уређивања локације, иинсталирања постројења базе и пратећих садржаја) 

Утицаји који се могу јавити приликом извођења радова на припреми локације су 
привремени и краткотрајни, а последица су рада грађевинских машина. Поред 
привременог повишеног нивоа буке,  емисије полутаната – издувних гасова из мотора 
механизације и прашине у топлим и сувим данима, највећи негативни утицај и осећај 
непријатности је визуелна деградација простора – изглед градилишта са одложеним 
грађевинским материјалом, земљом, блатом, каналима и грађевинским машинама. 

Ипак, радови на реализацији пројекта, односно монтажи постројења асфалтне базе трају 
кратко, те су сви негативни утицаји, иако интензивнији, краткотрајни и неће довести до 
значајних негативних последица по здравље и живот становништва. 

Само у случају хаварије на локацији, која представља квар са исцуривањем нафтних 
деривата, уља и мазива на механизацији може доћи до локалног загађења, односно 
површинске контаминације земљишта у површини на којој се нафтни дериват просуо 
(максимално 2–3 m3). Санација је једноставна у том случају и обухвата уклањање 
загађеног слоја, сакупљање у полиетиленске вреће или непропусну бурад и евакуацију, 
односно предају Оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом на 
даље поступање, односно деконтаминацију. 

Изградња постројења асфалтне базе на анализираној локацији имаће мали (занемарљив) 
утицај на промену квалитета ваздуха у непосредном и ширем окружењу. За извођење 
грађевинских радова на локацији биће ангажована механизација која представља извор 
аерозагађивања полутантима атмосфере (NOx, CO, CO2, CxHx, HCHO, чађ). Један од 
главних полутаната који се јавља током извођења радова на монтажи је прашина. 
Прашина је већином неорганског порекла (песак, цемент, креч итд.), али је присутна и 
прашина органског порекла (дрво, земља, асфалт, смола). 

Примена грађевинских машина (багера, грејдера, утоваривача, ровокопача, ваљкова и 
различитих врста камиона), које за рад користе дизел гориво, доводи до загађивања доњих 
слојева атмосфере издувним гасовима. Обзиром на карактер, величину и капацитет 
Пројекта, тешке и остале грађевинске машине за уређивање локације биће ангажоване у 
кратком временском периоду, што не представља значајан утицај на животну средину и 
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здравље становништва. Ови утицаји су привремени, краткотрајни без понављања и 
јављају се само при уређивању локације и изградњи објекта. 

Реализација Пројекта неће довести до испуштања отпадних вода у земљиште и подземне 
воде. 

Као негативан утицај јавља се и емисија буке импулсног типа, пореклом од ангажоване 
механизације и уређаја. Према литературним подацима, механизација која се користи при 
уређивању, односно припреме локације за монтажу постројења (багери, грејдери, 
камиони...) развија буку од преко 85 dB(A). Овај повећан ниво буке у току грађења сматра 
се краткотрајним утицајем без понављања, тако да ти параметри нису узети као меродавни 
за прорачун.  

За потребе реализације Пројекта на предметној локацији обавеза Носиоца Пројекта је да:  

• ангажује исправну механизацију и уређаје на уређивању локације и извођењу 
грађевинских радова,  

• настали комунални отпад уклони са локације, сагласно условима надлежног 
комуналног предузећа,  

• радове изводи у складу са пројектном документацијом,  
• примени мере заштите животне средине. 

6.2. Могући штетни утицаји на животну средину за време редовног рада 
Пројекта 

У току редовног рада планираног Пројкта настоји се да сви негативни утицаји на животну 
средину буду минимизирани. Просторно, комплекс ће бити оптимално организован, 
планиране су и пројектоване све мере заштите према важећим нормама и стандардима. 

6.2.1. Коришћења ресурса 

Реализација планираног Пројекта не захтева коришћење природних необновљивих (тешко 
обновљивих) ресурса ван норми и стандарда предвиђених за монтажу опреме.  

Вода ће се користити за санитарне и противпожарне потребе. Потребне количине воде 
биће обезбеђене из постојећег бунара и цистерне. 

За погоне уређаја и опреме на асфалтној бази користиће се електрична енергија. 

У предметној технологији  користиће се агрегат различите гранулације (природни 
дробљени камен од кречне или еруптивне стене као и кречњак у праху). Нема захтева за 
коришћењем шумских ресурса и дрвета, других минералних сировина и руда, као ни других 
природних ресурса.  

6.2.2. Могући утицаји на животну средину као последица емисије загађујућих 
материја у ваздух 

Mогући негативни утицаји на животну средину услед редовног рада једног оваквог 
постројења могу се сврстати у две групе. Прву групу сачињавају загађивања која су 
резултат самог технолошког процеса производње асфалта. Овде посебну пажњу треба 
обратити на процесе сушења и загревања каменог агрегата, као и процес сагоревања 
енергента у горионику. Друга група загађивања јавља се као последица потребе за 
сталном манипулацијом фракцијама каменог агрегата на депонијском простору, као и 
произведеном мешавином. Ова загађивања по свом интензитету представљају мање 
значајне чиниоце, мада у одређеним условима могу битно утицати на општу неповољну 
слику о постројењу. 

Потреба да се обезбеди континуитет процеса производње асфалтних мешавина 
условљава складиштење најчешће великих количина агрегата на депонијама уређеним по 
коришћеним фракцијама. Ове депоније су најчешћи извор дифузног загађења прашином 
будући да најситније фракције бивају ношене ваздушним струјањима. Уређене депоније и 
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одржавање оптималне влажности агрегата представљају основни предуслов за 
елиминисање ових ефеката. 

Активности које представљају могуће критичне тачке и потенцијални загађивачи ваздуха 
су: 

 пребацивање агрегата лопатама у бункер до предозатора при чему се као 
загађивач појављује прашина, 

 испуштање агрегата из предозатора на тракасти транспортер при чему се као 
загађивач може појавити прашина, 

 увођење агрегата у бубањ за сушење при чему се на улазном делу бубња може као 
загађивач појавити прашина, 

 при премеру и пребацивању агрегата из бубња на елеватор за загрејани агрегат при 
чему се може као загађивач појавити прашина, 

 бубањ за сушење агрегата може бити извор загађења прашином због недовољне 
херметичности или у условима надпритиска услед велике влажности агрегата када 
се ствара повећана водена пара коју вентилатор не може ефикасно да избаци из 
постројења, 

 незаптивеност или оштећење елеватора за топли агрегат, затварача на ситима, 
силоса и ваге услед чега као загађивач  може да се  појави прашина, 

 у поступку сједињавања агрегата са везивом у мешалици поред прашине могу се 
појавити и испарења од загрејаног битумена, 

 код испуштања мешавине из мешалице у отвор силоса за убацивање и пражњења 
могу се појавити такође испарења од загрејане мешавине, 

 отпадне мешавине са лошим саставом или произведена по погрешној рецептури, 

 силос за депоновање филера било да се ради о добијеном из сепаратора 
отпрашивањем или о посебно произведеном, као и при транспорту филера до 
мешалице при чему као загађивач може да се појави прашина, 

 димњак постројења као основног загађивача ваздуха, 

 резервоар за врело уље и цистерна за складиштење везива – битумена 
испарењима кроз систем за проветравање, као и евентуалним просипањем при 
претакању услед чега може доћи до загађења тла и воде, 

 транспортна средства као загађивач ваздуха, 

 инсталација за отпрашивање – сепарацију прашине као потенцијални загађивач 
ваздуха прашином. 

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

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

асфалтних мешавина. 

Ваздух који се испушта у технолошким операцијама садржи прашину, водену пару, SiO2, 
MgO2, CaO, Al2O3 и ароматичне угљоводонике. 

При транспорту сировина и готових производа као продукти загађења ваздуха насталих од 
транспортних возила – камиона настају: CO, NO, NO2, CO2, CxHy, Pb, прашина и чађ. 

Постројења за производњу асфалтних мешавина као гориво могу користити различите 
супстанце као што су ТНГ, лож уље, мазут, дизел гориво, земни гас као и нека од чврстих 
горива. Предметнопостројење, као гориво користи мазут. Просечна потрошња мазута 
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анализираног постројења износће око 75 t годишње. 

Водена пара настаје као производ испаравања воде из агрегата при процесу његовог 
сушења у бубњу. Како се у једној тони асфалтне мешавине проценат минералног агрегата 
креће од 85 до 87%, а проценат воде у агрегату 5% добијамо да при сушењу таквог 
агрегата испари 42,5 односнo 43,5 kg воде по тони произведене мешавине. Сагласно 
предходним подацима за тону произведене мешавине ослободиће се 53-54 m3 водене 
паре. Овде свакако, треба нагласити да повећање влажности агрегата за 1% има за 
последицу повећање од 10% ослобођене водене паре. Велика влажност агрегата може 
проузроковати и надпритисак у бубњу, с обзиром да вентилатор не успева да избаци сву 
количину водене паре, у ком случају долази до тренутног избацивања загађеног ваздуха на 
улазној и излазној страни бубња („puff-back” ефекат). 

Основне карактеристике садржаја гасних испарења постројења односе се на 
карактеристике прашине и карактеристике посебних продуката сагоревања. При чему 
треба истаћи да прашина представља загађивач коме се мора посветити посебна пажња 
јер најчешће представља фактор приговора грађана на рад асфалтних постројења. 

Прашина као загађивач ваздуха - При разматрању загађивача постројења за производњу 
асфалтних мешавина истакнуто је да се прашина појављује као продукт сушења агрегата у 
бубњу, као прашина усисана ваздушном струјом и као дифузна прашина на различитим 
местима самог постројења за производњу асфалтних мешавина, као и других садржаја 
(транспортни путеви, истовар) настала најчешће манипулацијом или доношењем фракција 
агрегата. Са становишта проблематике загађења као и могућности његове контроле од 
посебног значаја је први појавни облик. 

Процес сушења агрегата, како је то детаљно истакнуто у оквиру описа самог технолошког 
процеса производње, одвија се у бубњу који се ротира око сопствене уздужне осовине. 
Бубањ се са горње стране пуни агрегатом, чија температура најчешће одговара 
спољашњој температури ваздуха, а који поседује и одређену сопствену влажност. 
Лопатице смештене у бубњу подижу агрегат тако да се он својим кретањем ка нижој, 
излазној, страни загрева и суши. При оваквом поступку долази до издвајања најситнијих 
честица агрегата које бивају захваћене струјом гаса и изнесене из постројења у облику 
прашине. Количина створене прашине у бубњу првенствено зависи и од три основна 
фактора а то су: чистоћа агрегата и садржај ситних честица до 0,42 mm, концепција бубња 
за сушење и брзина струје гаса у бубњу. Количина издвојене прашине директно зависи од 
почетне чистоће агрегата, од природе самог агрегата, од његовог третмана и манипулације 
и до типа мешавине која се производи. 

Садржај честица фракције до 0,09 mm у гранулометријском саставу агрегата од 5%, 
представља просечно 70% створене прашине. При томе већи учинак фракција до 0,09 mm, 
ствара услове за још веће издвајање прашине код сушења. Уколико се ради о производњи 
крупнозрнастих асфалтних мешавина, проценат ситних фракција је по правилу мањи, 
самим тим мања је и количина издвојене прашине. Количина издвојене прашине зависи и 
од физичко-механичких карактеристика самог агрегата, а посебно његове отпорности на 
хабање, што је пак све скопчано са стварањем ситних фракција код манипулације са 
агрегатом до његовог убацивања у бубањ. 

Брзина кретања гаса у бубњу такође утиче на количину издвојене прашине. 

Подизање прашине из бубња представља најкритичнији аерозагађивач код оваквих 
постројења. Количина издвојене прашине достиже 2-3% суве материје која је убачена у 
бубањ. Интересантно је међутим да аутори различитих истраживања наводе доста 
различите вредности. Количина издвојене прашине по тим истраживањима износи од 80 
до 200 gr/m3 ваздуха, с тим да се као просечна вредност за све анализе може сматрати 
количина од 150 gr/m3 ваздуха. Ако се у обзир узме количина створеног гаса по тони 
произведене асфалтне мешавине долази се до закључка да количина подигнуте прашине 
износи 37,5 kg/тони произведене мешавине. Аналогно томе постројење са капацитетом од 
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120 t/h производи сваког сата oкo 4500 kg прашине. Прашина издвојена на овај начин има 
просечну гранулацију од 0 дo 0,4 mm, док фракције од 0 до 0,09 представљају у просеку 
30% издвојене количине. Ове фракције представљају и највећу опасност с обзиром на 
своја негативна дејства. Оптерећење животне средине наведеном количином прашине са 
датим гранулометријским саставом, представљало би праву катастрофу. 

Прашина у гасним испарењима која је продукт усисавања честица са елемената 
постројења зависи од доста фактора. Према емпиријским подацима количина овако 
издвојене прашине креће се од 20-50 g/m3. 

Дифузна емисија прашине последица је најчешће манипулације са агрегатом било да се 
ради о оном на депонијама или о осушеном агрегату који се транспортује у оквиру самог 
постројења. Количине дифузне прашине могу битно варирати од постројења до 
постројења. Оквирна оцена показује да у принципу не прелази 10% укупних емисија 
прашине на постројењу. Значајно се може смањити редовним одржавањем опреме и 
депонија. 

Количина прашине која ће бити емитована кроз димњак постројења у атмосферу зависи од 
карактеристика система за пречишћавање ваздуха. Носилац Пројекта је у обавези да по 
инсталирању постројења изврши контролно мерење емисије на емитеру (димњаку). 

Утицај прашине данас је у области заштите животне средине доказан и усвојен став да 
прашина представља значајан загађивач, чак и кад се не ради о њеном посебном 
хемијском саставу. 

Физио-патолошки утицај честица прашине из ваздуха на људе доста је изучаван 
првенствено код „затворених” простора и присуства честица азбеста и силицијума. Утицај 
честица прашине за „отворене” просторе много мање је познат јер се ради о честицама 
различитог порекла и мањих концентрација. Међутим са сигурношћу се може говорити о 
негативним утицајима када су у питању дугорочни утицаји. Ефекти оваквих утицаја 
једноставно се могу свести на акутне и хроничне. 

Акутни ефекти се могу јавити код високог степена загађења прашином. Прерана смрт људи 
као резултат ових загађења доказана је и за концентрације које се у принципу не сматрају 
изразито високим па чак и у случајевима незапаженим концентрацијама прашине. Овакви 
акутни ефекти се не могу везати за постројења за производњу асфалтних мешавина мада 
за посебан склоп околности нису искључени. 

Хроничне последице представљају широко распрострањен облик негативних утицаја 
изражен првенствено кроз обољења дисајних органа и кардио-васкуларног система. Од 
болести дисајних органа највише су распрострањене кијавице, хронични бронхитис и 
бронхијално - пулмонални канцер. Код свих ових обољења доказано је да прворазредну 
улогу иритирање респираторних путева честицама прашине из атмосфере. Посебно треба 
истаћи и да су ови утицаји изражени код деце, старих и онемоћалих особа као и код особа 
које су већ оболеле од неких болести. 

Утицај честица прашине које се јављају као резултат отпрашивања у постројењу за 
производњу асфалтних мешавина првенствено у зависности од њиховог гранулометријског 
састава има доста различите утицаје на човека. Негативни ефекти у наведеном смислу 
везани су само за оне честице које могу бити инхалиране (<0,01 mm). Код честица оваквог 
гранулометријског састава од посебног значаја су дубина продирања у респираторни 
систем, облик честица и свакако количина. Укупни утицај на организам човека повезан је и 
са брзином елиминисања инхаларних честица, а она опет зависи од њихове димензије, 
облика и положаја. Посебно треба истаћи да је код наведених негативних утицаја прашине 
уочен субјективни карактер. Доказано је наиме да се за исте услове код различитих људи 
не јављају исти симптоми. 

Утицај честица прашине на животиње сличан је утицају на људе, мада у многоме зависе и 
од особина сама врсте. 

Утицај честица прашине на вегетацију изражен је кроз неколико ефеката. Таложењем 



Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња 
фабрике за производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 
1663 КО Новаци, општина Александровац   
 

  47 

  
„BETON STIL RACA“ 

прашине на фотосинтетским органима (зеленим биљним деловима) смањује се утицај 
сунчевих зрака и редукује стварање хлорофила. Други непожељан ефекат везан је за 
транспортну улогу честица прашине. Ради се о чињеници да честице прашине преносе 
сумпорну и друге киселине, настале сагоревањем ослобођених једињења сумпора и 
других елемената, која најчешће на зеленим деловима биљака стварају некрозе. Такође је 
запажен и абразивни ефекат проузрокован оштећењима насталим услед механичког 
деловања оштрих ивица честица прашине. 

Утицај прашине на материјале најчешће је резултат узајамних дејстава прашине, као 
транспортног медија, и агресивних отпадних гасова који настају као продукт сагоревања. 
Посебно неповољни ефекат прашине на објекте је изражен због ефекта прљања и то 
нарочито ако се ради о продуктима непотпуног сагоревања (чађ). 

Продукти сагоревања горива - Продукти сагоревања горива мазута који настају у 
горионику могу представљати значајне загађиваче животне средине. Истраживања   су   
показала   да   је   сагоревање   угља   далеко   највећи   извор   емисије   сумпордиоксида. 
Мазут и лож уље садрже сумпор али у мањем проценту него угаљ, тако да се сагоревањем 
емитује мање SO2 по јединици произведене енергије. 

Остали загађивачи ваздуха - Поред прашине и продуката сагоревања горива као 
загађивачи ваздуха у процесу производње асфалтних мешавина се могу јавити и друге 
материје. Ова загађења по својој заступљености су мањег обима али неким својим 
особинама могу утицати на неповољне реакције (специфични мириси). Ова врста загађења 
настаје првенствено као продукт испаравања вруће мешавине приликом њеног испуштања 
из силоса у транспортна средства. Непријатни мириси се могу појавити и приликом утовара 
мешавине уколико су кошеви возила премазани дизел горивом. На ове могућности треба 
опоменути особље возног парка како би се за премаз кошева возила користила дозвољена 
средства. 

Поред наведених загађења ваздуха који су продукат функционисања самог постројења за 
производњу асфалта присутна су и загађења која су последица рада превозних средстава 
и средстава која раде на утовару агрегата у преддозаторе.  

Под транспортом у редовном раду Пројекта подразумева се кретање транспортних возила 
при довожењу и одвожењу сировина и готових производа. При овим операцијама у 
атмосферу се емитују полутанти који настају при сагоревању нафтних деривата у 
моторима са унутрашњим сагоревањем (CO2, CO, NOx, SO2, CxHy, чађ). С обзиром на 
веома ниску саобраћајну фреквентност на компексу овај утицај је занемарљјив. 

6.2.3. Могући утицаји на земљиште, површинске и подземне воде 

У току редовног рада планиране асфалтне базе нема настанка технолошких отпадних вода 
тако да негативни утицаји на земљиште и воде су знатно умањени. Експолоатацијом 
предметног Пројекта долази до генерисања санитарно-фекалних и атмосферских отпадних 
вода са којима ће се поступати у скаду са законском регулативом па се и на тај начин 
умањују негативни утицаји на површинске и подземне воде. 

Санитарно - фекалне отпадне воде настајаће као последица боравка запослених на 
локацији, које ће се спроводити до водонепропусне септичке јаме коју ће по утврђеној 
динамици празнити Јавно комунално предузеће. 

Атмосферске воде са платоа, саобраћајница и опреме могу садржати таложне и уљасте 
материје, што може довести до загађивања земљишта, површинских и подземних вода, те 
се исте морају прикупљати каналима, риголама и одводити у сепаратор уља и масти. 
Носилац Пројекта је у обавези да на локацији, на најнижој тачки, реализује таложник-
сепаратор уља и масти, у циљу спречавања потенцијалног загађивања подземних вода и 
земљишта. На изливу, а пре упуштања у крајњи реципијент, уградити мерач протока са 
местом за узорковање и контролу квалитета отпадних вода. Чишћење таложника-
сепаратора масти и уља мора вршити овлашћено предузеће, у складу са одредбама 
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Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник 
РС” бр. 92/10 и 77/21). 

На земљиште као медијум животне средине и необновљиви (тешко обновљиви) природни 
ресурс, утиче и генерисање чврстих отпадних материја до кога ће долазити у редовном 
раду и експлоатацији предметног Пројекта:  

 просути агрегат, 

 просути битумен, 

 филер из вентилационог система, 

 комунални отпад. 

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

- Сировине и репро материјал прописно ће се лагеровати. Агрегати ће се складишти 
на платоу за агрегат зависно од врсте фракција. Из усипних бункера тракастим 
транспортерима одлазиће у ротациону сушницу, а одатле у мешалицу. Битумен 
стиже у цистернама и пумпом ће се пребацивати у резервоаре за битумен. Испод 
пумпи ће се налазити металне посуде у које ће се случајно исцурели битумен 
скупљати да се неби загадило тло у случају процуривања. Резервоари за битумен 
биће снабдевени нивометрима, тако да неће доћи до предозирања. Било какво 
исцуривање битумена, односно снижавање нивоа битумена, у периоду када 
постројење за производњу битуменом везаних материјала не ради сигнализираће 
се алармом на командном панелу, тако да се одмах може приступити провери 
заптивености резервоара. 

- Просут и некласификован агрегат ће се сакупљати и враћати на сепарацију, ради 
поновне класификације и прања. 

- Просути битумен (пошто је на температурама мањим од 100°С) чврст, скупљаће се 
и поново враћати у мешалицу. 

- Прашина (филер) из циклона враћаће се у силос за филер и користиће се у процесу 
умешавања. 

- Комунални отпад одлагаће се у канте, а затим ће ЈКП односити са локације, према 
утврђеној динамици. 

- Отпад (талог) од чишћења сепаратора масти и уља представља опасан отпад. 
Поступање са тако насталим отпадом мора бити усаглашено са одредбама 
Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. 
гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21). Носилац Пројекта мора поверити чишћење 
сепаратора оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом. 
Чишћење опасног отпада обавља се мобилним цистернама и одмах се одвози са 
локације, тако да на локацији неће доћи до задржавања овог отпада. 

Правилним поступањем са наведеним отпадним материјама доћи ће до знатно мањих 
негативних утицаја на земљиште, као ни на површинске и подземне воде. 

6.2.4. Могући утицаји на повећање буке 

Рад предметног пгона вруће асфалтне масе представља извор буке. Најзначајнији извори 
буке у предметном комплексу представљаће средства и уређаји рада (ротациона сушара, 
вентилатор у склопу система за отпрашивање, пумпе за битумен и мазут, компресор, 
пумпа за претакање каменог брашна на ауто цистерни, систем сита, елеватори и 
транспортне траке). Планирано је да се рад предметног погона обавља два дана недељно, 
у дневној смени (7 сати).  

Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник 
РС”, бр. 75/10), граничне вредности индикатора буке на отвореном простору приказане су у 
Табели бр. 5.  
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Табела бр. 5: Граничне врености индикатора буке на отвореном простору 

Зона 
Намена простора 

Ниво буке у dB (A) 

За дан и вече За ноћ 

1 

Подручја за одмор и рекреацију, 
болничке зоне и опоравилишта, 
културно-историјски локалитети, 
велики паркови 

50 40 

2 Туристичка подручја, кампови и 
школске зоне 

50 45 

3 Чисто стамбена подручја 55 45 

4 
Пословно-стамбена подручја, 
трговачко-стамбена подручја и дечја 
игралишта 

60 50 

5 

Градски центар, занатска, трговачка, 
административно-управна зона са 
становима, зона дуж аутопутева, 
магистралних и градских 
саобраћајница 

65 55 

6 
Индустријска, складишна и сервисна 
подручја и транспортни терминали без 
стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не сме пралазити 
граничну вредност у зони са којом се граничи 

Носилац Пројекта је у обавези да по пуштању базе у рад, преко акредитоване 
лабораторије изврши мерење нивоа буке у животној средини у зони потенцијално 
угрожених објеката становања од рада предметног постројења и у зависности од 
добијених резултатата у обавези је да поступи у скаладу са законском регулативом. 

6.2.5. Могући утицаји на изглед предела и пејзажа 

С обзиром да је локација у границама Просторног плана општине Александровац 
(''Службени лист општине Александровац’’, бр. 4/2011), комерционално-пословни, 
производни и комплекси посебне намене у привредно – радној зони, не може говорити о 
неким посебним пејзажним и предеоним одликама, нити ће реализацијом предметног 
Пројекта доћи до значајног утицаја на пејзажне вредности. 

6.2.6. Могући утицаји на станишта, флору и фауну 

На локацији предметног Пројекта нема представника флоре и фауне као ни њихових 
станишта, на које би предметни Пројекат могао имати утицаја.  
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6.2.7. Негативни утицаји редовног рада Пројекта на намену површина, демографске 
карактеристике, насељеност и  концентрацију становништва, природна и 
културна добра  

С озиром на положај и карактеристике локације утврђено је да реализација Пројекта неће 
узроковати демографске промене у анализираном подручју, нити ће изазвати повећану 
густину становања и концентрацију становништва.  

Просторно–положајном анализом је утврђено да реализација Пројекта не условљава 
рушење, расељавање, нити изазива промену устаљеног начина живота становништва. 

Редован рад планираног Пројекта нема конфликтних и негативних утицаја на намену 
површина у непосредном и ширем окружењу, намене су плански дефинисане. 

На основу процене могућих утицаја на животну средину може се закључити да се: 

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

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

На основу напред наведених процена и „очекиваних ситуација” на терену може се 
закључити да се могући значајни утицаји на животну средину могу превенирати и спречити, 
а применом мера заштите и мониторинга може се омогућити безбедно функционисање и 
одвијање делатности предметног Пројекта на анализираној локацији. 

6.3. Негативни утицаји на климатске карактеристике 

Не постоји вероватноћа измене климатских карактеристика на шире анализираном терену.  

6.3. Процена утицаја на животну средину у случају акцидента и могуће 
последице   

Процена ризика од акцидентних ситуација на локацији Пројекта се може извршити на 
основу идентификације хазарда, процене вероватноће настанка и анализе последица. 
Процена вероватноће настанка удеса и ризика врши се на основу анализе Пројекта, 
односно технологије рада. Поред идентификације, за процену ризика је потребно извршити 
и анализу последица која има за циљ да предвиде обим могућих ефеката удеса, величину 
штете и обим одговора за удес.  

Удесне ситуације које могу настати на предметној локацији Пројекта, а могу се предвидети 
су: 

 изливање битумена, 

 пожар, 

 престанак рада система за пречишћавање ваздуха из ротационог бубња - сушаре. 

У случају акциденталног оштећења резервоара битумен може доћи до њиховог истицања 
које би имало локални утицај на тло. Из наведених разлога је потребно да се испод ових 
резервоара направи непропусна, танквана ради прихватања евентуално исцурелог 
садржаја. 

Пожар у раду предметног Пројекта може настати као последица људске грешке, квара на 
електроинсталацијама, опреми и средствима рада. Преношење пожара из околине такође 
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може бити узрок јављања пожара у комплексу предметног Пројекта. Конфигурација 
постројења и избор површинске заштите елемената постројења (ватроотпорна површинска 
заштита) ограничиће пожар само на секцију у којој је дошло до евентуалног избијања 
пожара. Стално присуство радника на постројењу, као и компјутерска контрола процеса, 
омогућиће да се евентуално настао пожар санира на самом почетку избијања. У случају 
појаве пожара не постоји вероватноћа ширења ван предметног комплекса.  

Пожар који се не локализује и неутралише у тренутку иницијације може условити емисију 
аерополутаната који би могли условити краткотрајно, акутно загађивање у комплексу, 
непосредном и ширем окружењу.  

Састав гасова који се при том ослобађају зависи од својстава и врсте материјала који су 
захваћени, односно који горе, те се може јавити читав спектар гасовитих супстанци. Димни 
гасови би садржали различите концентрације читавог спектра угљоводоника, чађи, пепела, 
угљен-диоксида, угљеномоноксида, сумпордиоксида. Најгори могући сценарио у случају 
потпуног уништења објекта је тренутно загађивање ваздуха и преношење ваздушним 
струјањима ка зонама становања.  

Ако се узму у обзир карактеристике горивог материјала, дисперзија ветром, у току трајања 
пожара као потенцијално угрожени идентификовани су: 

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

2. становништво у најближој зони становања. 

Физичко и топлотно дејство при настанку пожара изазива повреде и опекотине, а емисија 
дима, токсичних гасова који се ослобађају при горењу материјала у производном 
постројењу могу довести до смртног исхода запослених, који се нађу у непосредној 
близини места настанка пожара. У зависности од микроклиматских прилика у тренутку 
јављања пожара (правац и интензитет струјања ветра, или тишине) облак дима и гасова 
који се ослободи у случају пожара се може у кратком временском интервалу разићи, или 
задржати уз постепено разблажење неколико часова по гашењу пожара. Димни облак који 
се ослобађа у случају пожара може захватити простор од 20 висина објекта захваћеног 
пожаром у правцу ваздушних струјања. У сваком случају изложеност негативном дејству 
аерополутаната у случају пожара је краткотрајна - акутна. Код становништва у окружењу 
изложеном дејству аерополутаната у дужем периоду могу се јавити акутна тровања без 
трајних последица, а код осталих се могу јавити респираторне сметње, надраженост 
дисајних органа, слузокоже и алергијске реакције. 

Утицаји на животну средину у току пожара нису од великог значаја, већ отпочињу са 
седиментацијом емитоавних полутаната при чему ће доћи до загађивања земљишта у 
непосредном окружењу предметног комплекса. Спирање исталожених компоненти димних 
гасова може условити загађивање подземних и површинских вода. Обзиром да су наведени 
догађаји тренутни, да имају малу вероватноћу јављања и још мању вероватноћу 
понављања, кумулативно дејство на животну средину је искључено, а последице 
загађивања су локалне. 

У случају квара на систему за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре у атмосферу ће 
се ослободити прашина и гасовити угљоводоници. С обзиром на удаљеност насеља од 
локације утицај на ваздух у случају овог акцидента биће краткотрајан и неће значајније 
утицати на квалитет ваздуха, уколико се што пре прекине са радом у објекту за производњу 
битуменом везаних материјала до санације квара. 

У случају изливања веће количина битумена на тло, доћи ће до привременог нарушавања 
тла. Терен се санира тако што се грајфером покупи битумен помешан са земљом и врати у 
процес производње при чему ће се добити асфалт лошијег квалитета, али ипак 
употребљив. 

Уз примену свих организационих и техничких мера, мера управљања акцидентом, 
спречиће се могућност настанка акцидента на локацији и 
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проузроковање материјалне штете. 

6.4. Могући штетни утицаји на животну средину по престанку рада Пројекта 

Пројектом реализације фабрике за производњу асфалта – асфалтне базе обухваћени су 
сви релевантни параметри и мере заштите животне средине које обезбеђују спречавање и 
минимизирање евентуалних негативних утицаја на медијуме животне средине, у току 
потенцијалне демонтаже постављене опреме и уклањања, пратеће инфраструктуре, 
потребно је урадити пројекат рушења (демонтаже), у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
(др.закон), 9/20 и 52/21). За поступак рушења и демонтаже, Носилац Пројекта (управљач) 
је у обавези да ангажује акредитовану (лиценцирану) фирму. Највећи утицај на животну 
средину могао би се очекивати при уклањању објеката, у случају акцидента.  

Планирани Пројекат може имати утицаја на животну средину и прилоком „затварања” који 
су по обиму и врсти веома слични утицајима који се јављају и приликом саме реализације, 
односно изградње фабрике и пратећих садржаја. Заправо, грађевински радови на 
демонтажи и уклањању објеката и инсталиране опреме могу бити главни узроци 
евентуалних утицаја који се односе на генерисање грађевинског отпада (неопасног и 
опасног), као и на повећан ниво буке услед рада ангажоване механизације. Грађевински 
отпад мора бити уклоњен са локације ангажовањем јавног комуналног предузећа, односно 
оператера који поседује дозволу за управљање отпадом, на локацију утврђену 
нормативним актима локалне самоуправе. 

Сви наведени утицаји су временски ограничени и по завршетку радова на демонтажи и 
уклањању објеката и пратећих садржаја, престају. Обавеза Носиоца Пројекта је да 
локацију уреди и доведе у стање у складу са, тада важећим планским документом и 
условима ималаца јавних овлашћења.  

 

 

 

 

 

 



Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња 
фабрике за производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 
1663 КО Новаци, општина Александровац   
 

  53 

  
„BETON STIL RACA“ 

7.0. Процена утицаја на животну средину у случају удеса 

Удес (акцидент) је неочекивани, односно непредвиђени догађај који може угрозити 
запослене, становништво, животну средину или довести до материјалне штете. 

Процена ризика од акцидентних ситуација на локацији Пројекта се може извршити на 
основу идентификације хазарда, процене вероватноће настанка и анализе последица. 
Процена вероватноће настанка удеса врши се на основу анализе Пројекта, односно 
технологије рада. Поред идентификације, за процену ризика је потребно извршити и 
анализу последица која има за циљ да предвиди обим могућих ефеката удеса, величину 
штете и обим одговора за удес.  

Удес се може поделити на хемијски удес – испуштање штетних материја у радну и животну 
средину, пожар и експлозију, или рушење, односно оштећење објеката. Врло често се 
истовремено јављају два или три наведена типа удеса. 

Могућност појаве удеса зависи пре свега од врсте и количине опасних материја које се 
користе или настају у комплексу, а вероватноћа јављања удеса, зависи од спроведених 
мера превенције, односно од начина на који се те материје у комплексу чувају или 
употребљавају.  

На основу карактеристика предметне технологије, карактеристика сировина и готових 
производа, планираних техничких и технолошких решења превенције и заштите животне 
средине идентификовани су: 

 просипање нафтних деривата услед хаварије на механизацији у редовном раду, 

 пожар, 

 изливање битумена, 

 престанак рада система за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре. 

7.1. Акцидентно просипање нафтиних деривата 

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

При просипању нафтних деривата потребно је одмах спровести следеће мере: 

- уколико је то технички изводљиво спречити даље исцуривање горива, односно уља,  
- спречити ширење изливених нафтних деривата постављањем физичких баријера 

или прављењем провизорног канала око мрље, 
- извршити посипање сорбентом (најпогоднији је песак, а може се искористити и 

отпадни филер), 
- извршити чишћење терена, односно сорбента и земљишта запрљаног нафтним 

дериватима. 

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

Пожар у раду планираног Пројекта може настати као последица људске грешке, квара на 
електроинсталацијама, опреми и средствима рада.  

Преношење пожара из околине такође може бити узрок јављања пожара у комплексу 
предметног Пројекта. 

Конфигурација постројења и избор површинске заштите елемената постројења 
(ватроотпорна површинска заштита) ограничиће пожар само на секцију у којој је дошло до 
евентуалног избијања пожара. Стално присуство радника на постројењу, као и 
компјутерска контрола процеса, омогућиће санирање евентуалног пожара на самом 
почетку избијања.  

Израдиће се Противпожарни елаборат којим ће бити дефинисане мере противпожарне 
заштите. Надлежни орган противпожарне полиције даје сагласност на техничку 
документацију и преко инспекцијских служби контролише испуњеност прописаних услова 
везаних за протипожарну заштиту. 

У случају појаве пожара не постоји вероватноћа ширења ван предметног комплекса.  

Пожар који се не локализује и неутралише у тренутку иницијације може условити емисију 
аерополутаната који би могли условити краткотрајно, акутно загађивање у комплексу, 
непосредном и ширем окружењу.  

Састав гасова који се при том ослобађају зависи од својстава и врсте материјала који су 
захваћени, односно који горе, те се може јавити читав спектар гасовитих супстанци. Димни 
гасови би садржали различите концентрације читавог спектра угљоводоника, чађи, пепела, 
угљен-диоксида, угљеномоноксида и сумпордиоксида. Најгори могући сценарио у случају 
потпуног уништења објеката и сагоревања запаљивих и горивих матереија је тренутно 
загађивање ваздуха и преношење ваздушним струјањима ка зонама становања.  

Ако се узму у обзир карактеристике горивог материјала, дисперзија ветром, у току трајања 
пожара као потенцијално угрожени идентификовани су: 

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

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

Физичко и топлотно дејство при настанку пожара изазива повреде и опекотине, а емисија 
дима, токсичних гасова који се ослобађају при горењу материјала у производном 
постројењу могу довести до смртног исхода запослених, који се нађу у непосредној 
близини места настанка пожара, док се запослени из других делова објекта и комплекса 
могу на време евакуисати и заштити. 

У зависности од микроклиматских прилика у тренутку јављања пожара (правац и 
интензитет струјања ветра, или тишине) облак дима и гасова који се ослободи у случају 
пожара се може у кратком временском интервалу разићи, или задржати уз постепено 
разблажење неколико часова по гашењу пожара. Димни облак који се ослобађа у случају 
пожара може захватити простор од 20 висина објекта захваћеног пожаром у правцу 
ваздушних струјања, што би у конкретном случају био радијус од око 200m. У сваком 
случају изложеност негативном дејству аерополутаната у случају пожара је краткотрајна - 
акутна. Код становништва које се нађе у непосредном окружењу, изложеном дејству 
аерополутаната у дужем периоду могу се јавити акутна тровања без трајних последица, а 
код осталих се могу јавити респираторне сметње, надраженост дисајних органа, слузокоже 
и алергијске реакције. 

Утицаји на животну средину у току пожара нису од великог значаја, већ отпочињу са 
седиментацијом емитованих полутаната при чему ће доћи до загађивања земљишта у 
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непосредном окружењу предметног комплекса. Спирање исталожених компоненти димних 
гасова може условити загађивање подземних и површинских вода. Обзиром да су 
наведени догађаји тренутни, да имају малу вероватноћу јављања и још мању вероватноћу 
понављања, кумулативно дејство на животну средину је искључено, а последице 
загађивања су локалне. 

Уз услов поштовања прописа и норми за предметну делатност, мера наложених од 
надлежног органа противпожарне полиције, као и уз услов редовне обуке запослених, 
поштовања технолошке дисциплине и редовне контроле исравности противпожарних 
средстава, вероватноћа настанка пожара на локацији биће минимизирана, односно 
сведена у законски прихватљиве оквире. Ако се узме у обзир да доминантни правци ветра 
на предметној локацији не  дувају у правцу зона становања, вероватноћа негативоног 
дејства на здравље становништва у случају пожара је минимална. 

7.3. Цурење битумена 

Битумен  потребан  за  справљање  смеше  асфалтног  бетона,  лагероваће се у  три 
резервоара запремине  1.20 t, 2.25 t  и 3.30 t.    Битумен  се  довози  камионима-
цистернама  и  претакање битумена  у  резервоаре  на  постројењу,  врши се пумпом 
уграђеном на постројењу. Ради омогућавања циркулације ове релативно густе масе, 
водови и резервоари се греју уљном инсталацијом. 

Битумен стиже у цистернама и пумпом ће се пребацивати у резервоаре за битумен. Испод 
пумпи ће се налазити металне посуде у које ће се случајно исцурели битумен скупљати да 
се не би загадило тло у случају процуривања. Резервоари за битумен биће снабдевени 
нивометрима, тако да неће доћи до предозирања. Било какво исцуривање битумена, 
односно снижавање нивоа битумена, у периоду када постројење за производњу битуменом 
везаних материјала не ради сигнализираће се алармом на командном панелу, тако да се 
одмах може приступити провери заптивености резервоара. 

Вероватноћа цурења битумена је минимална. 

7.4. Престанак рада система за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре 

У случају квара на систему за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре аутоматски се 
прекидају сви процеси у којима је присутно генерисање прашине (сушење материјала, 
елеваторски транспорт материјала и рад сита). 

Детаљном анализом идентификовани су потенцијални узроци јављања акцидента и 
ефекти акцидента на становнишво и животну средину у најнеповољнијем могућем 
сценарију. Процењено је да је, уз услов спровођења превентивних мера, прописа и услова 
надлежних органа, организација и институција, вероватноћа јављања акцидента у 
оквирима законске прихватљивости, те да би у том случају постојали негативни утицаји на 
животну средину, али да исти не би условили значајне негативне последице. Из тог 
разлога може се извести закључак да предметни Пројекат не представља значајан фактор 
ризика за животну средину и окружење. 
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8.0. Опис мера заштите животне средине 

У циљу спречавања свих значајних негативних утицаја и последица по животну средину, 
локалног становништва, природних и културних вредности амбијенталне целине, 
спречавања конфликата у простору, кумулативних и синергијских негативних дејства током 
реализације, редовног рада, за случај акцидента или трајног престанка рада планираног 
Пројекта, Студијом се прописују мере превенције, отклањања, спречавања, минимизирања 
и свођења у законске оквире и еколошку прихватљивост, свих значајних негативних 
утицаја на животну средину и кориснике простора. Мере су дефинисане и прописане за све 
фазе Пројекта: мере током изградње асфалтне базе, мере у току редовног рада асфалтне 
базе, мере заштите у случају удеса (мере преванције, приправности и одговора на удес, 
као и мере отклањања последица удеса), мере за случај престанка асфалтне базе. 

На основу пројектне документације, услова имаоца јавних овлашћења, на основу 
процењених карактеристика животне средине предметне зоне, утврђени су потенцијално 
значајни утицаји и дефинисани угрожени медијуми животне средине.  

Након исходовања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину од 
стране надлежног органа за заштиту животне средине, мере прописане Студијом постају 
обавезујуће при изради пројекта за извођење и за Носиоца Пројекта. Свака мера заштите 
животне средине мора бити у складу са важећом законском регулативом Републике 
Србије. 

8.1. Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и 
стандардима и роковима за њихово спровођење 

1. Носилац Пројекта је у обавези да, при изради пројектне документације (Идејног 
решења, Идејног пројекта, Главног пројеката и Пројекта за извођење) и при редовном 
раду испоштује и спроведе мере, које се директно односе на заштиту животне средине, 
или су у индиректној вези са заштитом животне средине, прописане следећим законима 
и подзаконским прописима:  

 Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС,” бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. 
закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16 и 76/18, 95/18 (др.закон) и 95/18 (др.закон) ); 

 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и  36/09); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 (исправка), 64/10 
(УС), 24/11, 121/12, 42/13 (УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14, 145/14, 31/19, 37/19, 9/20 
и 52/21); 

 Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/18 
(др.закон) и 71/21); 

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. 
гласник РС″, бр. 135/04, 25/15 и 109/21); 

 Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21(др.закон)); 

 Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 (др.закон)); 

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/15); 
 Закон о климатским променама („Сл. гласник РС”, бр. 26/21); 

 Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 (др. закон), 99/11 (др. 
закон), 6/20 (др. закон) и 35/21 (др. закон)); 

 Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 
(др.закон)); 

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 95/18 
(др.закон)); 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 96/21); 

 Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 (др. 
закон)); 
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 Закон о режиму вода ("Сл. лист СРЈ", бр. 59/98, "Сл. гласник РС", бр. 101/05 
(др.закон)); 

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18); 

 Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС”, бр. 114/08); 

 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник 
РС“, бр, 11/2010, 75/2010,  63/2013); 

 Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање („Сл.гласник 
РС“, бр.111/15 и 83/21); 

 Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања („Сл.гласник РС“, бр.5/16); 

 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. 
гласник РС”, бр. 75/10);  

 Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр. 5/68); 

 Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”  бр. 5/68); 

 Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/12); 

 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и  роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

 Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/14); 

 Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за 
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС”, бр. 69/05); 

 Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за 
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС”, бр. 69/05); 

 Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр 69/05); 

 Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Сл. 
гласник РС”, бр. 45/18); 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, 
бр. 56/10, 93/19 и 39/21);  

 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. 
гласник РС”, бр. 98/10);  

 Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/13); 

 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног 
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. 
гласник РС” бр. 17/17); 

 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 7/20 и 79/21); 

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. 
гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21); 

 Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82); 

 Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл.гласник 
РС”, бр. 96/10); 
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 Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник 
РС”, бр. 74/11); 

 Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС”, бр. 
33/16); 

 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр. 23/94); 

 Правилник о техничким нормативима за инсталације хидратантске мреже за 
гашење пожара („Сл. Гласник РС”, бр. 3/18); 

 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр. 23/94); 

 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Сл. гласник РС”, број 72/10);  

 Стратегија управљања отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 29/10). 

 Програм управљања отпадом у РС за период 2022-2031 године („Сл. гласник РС”, бр. 
12/22). 

8.2. Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и 
стандардима и роковима за њихово спровођењом изградње објекта 
привремене асфалтне базе  

8.2.1. Опште мере заштите у току изградње 

1. Све активности на предметној локацији морају бити у складу са условима ималаца 
јавних овлашћења; 

2. Извођач радова је обавезан да уради посебан Елаборат о уређењу градилишта и 
раду на градилишту; 

3. Извођење радова на уградњи технолошке опреме, поверити извођачу радова са 
захтеваном лиценцом, у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др. закон), 9/20 и 
52/21). 

4. Током периода изградње фабрике бетона обавезно је, у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 (др. закон), 9/20 и 52/21) обезбедити стручно лице које 
ће водити надзор.  

5. Градилиште оградити градилишном оградом и прописно обележити; 

6. Пре почетка извођења радова извршити припремне радове, обезбедити локацију и 
извести друге радове којима се обезбеђује живот и здравље људи и безбедно 
одвијање саобраћаја на локацији; 

7. Приликом рашчишћавања терена у зони извођења радова морају се поштовати сви 
прописи о заштити и сигурности рада и спречити било какве штете на животну 
средину и непосредно окружење локације; 

8. Предвидети на комплексу адекватно-потпуно обезбеђено место складиштења 
материјала који се користи приликом извођења радова; 

9. Предузети све потребне мере за сигурност радника, механизације, суседних 
објеката, саобраћајница и саобраћаја, као и заштите непосредне околине 
комплекса; 

10. На планираној локацији је, у току извођења радова, забрањено претакање и 
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складиштење нафтних деривата, уља и мазива за грађевинске машине; 

11. Вишак земље са локације евакуисати са локације према условима надлежног 
комуналног предузећа. 

12. Опрема, уређаји и машине које ће се инсталирати и користити у редовном раду 
Пројекта морају бити атестиране, уграђене и одржаване према упутствима 
произвођача. 

8.2.2. Мере заштите од буке у току изградње 

1. Извођач радова мора водити рачуна о степену буке приликом извођења радова; 

2. Обавеза Носиоца Пројекта је да обезбедити да радници ангажовани на градилишту 
буду упознати са захтевом да бука и сметње од грађевинских радова буду сведени 
на најмању меру.  

3. Дефинисати радно време градилишта за редовне грађевинске активности. Радове 
који директно утичу на емисију буке у животној средини обављати током дана, у 
дефинисаном радном времену. 

4. Планирати радове на начин да потреба за радовима ван дефинисаног радног 
времена буде сведена на минимум. 

5. У току извођења грађевинских радова, користити редовно одржавану опрему и 
механизацију која не генерише повишени ниво буке. Опрему и возила која се не 
користе треба угасити (искључити). 

6. Користити заштитна средства у циљу спречавања или смањења емисије буке. 
Раднике на изградњи опремити за заштиту од буке у складу са прописима који 
дефинишу безбедност и заштиту на раду. 

8.2.3. Мере заштите културних добара и споменика културе 

У складу са Законом о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 (др.закон) и 
92/11 (др.закон), 6/20 (др.закон) и 35/21 (др.закон)) Носилац Пројекта је у обавези да при 
извођењу грађевинских радова испуни следеће услове: 

1. Ако се у току радова на реализацији Пројекта, наиђе на археолошке остатке, 
Носилац Пројекта је дужан да обустави радове и о томе обавести надлежни Завод 
за заштиту споменика културе. 

2. Ако се наиђе на налазишта, Носилац Пројекта је у обавези да обезбеди услове за 
конзервацију и презентацију налазишта као и откривених налаза, односно њихово 
публиковање. 

8.2.4. Мере управљања отпадним водама 

1. Носилац Пројекта је у обавези да обезбеди да прање и чишћење опреме и возила, 
која се користе на реализацији асфалтне базе, буде вршено у зонама које су 
опремљене одговарајућим прихватима за контролисано сакупљање и третман 
отпадних вода. 

2. За контролисано управљање фекалним отпадним водама на градилиштима, 
обавезне су мобилне тоалет кабине за раднике. Обавеза даваоца мобилног 
контејнера (толета и санитарног чвора) је и одржавање и пражњење истог. Могуће 
је да се одмах на локацију инсталира контејнер за раднике са санитарним чвором 
и повеже на септичку јаму.  

8.2.5. Мере управљања отпадом 

1. Да би се спречили и ублажили утицаји настанка отпада током извођења радова и 
изградње, обавеза Носиоца Пројекта је да све  врсте и категорије отпада и 
отпадних материјала (комунални отпад, грађевински материјал, метални отпад, 
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пластика, папир, старе гуме и др.), у складу са Законом о управљању отпадом („Сл 
гласник РС“, бр.36/09, 88/2010, 14/16 и 95/18 (др.закон)) и подзаконским актима из 
ове области, сакупља, разврстатава и одлаже на за то предвиђену и обележену 
локацију.  

2. Земљани материјал из ископа, који се не чува за поновну употребу, одвозити на 
унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа 
локалне самоуправе на чијој се територији изводе радови. Транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од 
просипања материјала.  

3. Опасан отпад који може настати на градилишним локацијама (отпадно уље) 
прикупљати и безбедно чувати у затвореним посудама на посебно одређеном и 
обележеном месту у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21) и уступати на 
даљи третман оператеру који поседује Дозволу за управљање опасним отпадом, уз 
обавезну евиденцију (Документ о кретању опасног отпада). 

4. Није дозвољено одлагање отпадних материја на непокривеном и небетонираном 
простору у кругу асфалтне базе. 

5. Забрањено је било какво спаљивање отпада и отпадних материјала на простору 
предметне локације.  

8.2.6. Mере заштите земљишта и подземних вода 

1. Испод резервоара са битуменом и мазутом извести танквану, односно отворену, 
хидроизоловану каду од армираног бетона (ради безбедности због могућег 
оштећења танкова и доспевања садржаја истих у тло). 

2. Обавеза Носиоца Пројекта је да предузме све мере превенције у циљу смањења 
ризика од потенцијаних процуривања, цурења или изливања загађујућих материја 
(уља, горива, хемикалија) у зонама градилишта. Ове материје складиштити у за то 
намењеним просторима, опремљеним прихватима за случај изливања и 
дефинисаним радним упутствима за адекватно руковање. 

3. На градилиштима није дозвољена поправка нити било какво сервисирање 
механизације и возила, како би се спречило евентуално цурење или просипање 
уља и мазива на у зони извођења радова. 

8.2.7. Мере заштите квалитета ваздуха 

1. Возила која превозе прашкасте материјале (и друге расуте материјале) обавезно 
покривати у циљу спречавања еманације прашине, расипања грађевинских 
материјала и ситних честица.  

2. Постројење мора да се пројектује, гради и/или производи, опрема, користи и 
одржава тако да не испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од 
граничних вредности емисије. 

3. Обавеза је да се врши редовно орошавање и квашење запрашених површина и 
транспортних рута у циљу спречавања развејавања и растурања ситних честица и 
еманације прашине. 

4. На свим деловима транспортних рута и приступних путева ограничити брзине 
кретања транспортних и осталих возила.  

5. Обезбедити да сва возила буду опремљена моторима који су у складу са 
прописаним стандардима Републике Србије, редовно одржавани, посебно у циљу 
спречавања емисије „црног” дима.  

6. На постројењу асфалтне базе морају бити инсталирани исправни уређаји за 
пречишћавање ваздуха према пројектној документацији (врећасти филтери). 
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8.2.8. Мере по завршетку грађевинских радова 

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

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

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

8.3. Мере током редовног рада фабрике за производњу асфалта – асфалтне 
базе  

8.3.1. Техничко-технолошке мере заштите животне средине у току редовног рада 

1. Редовни рад предметног погона вруће асфалтне масе мора се обављати у 
потпуности у складу са пројектном документацијом и условима ималаца јавних 
овлашћења. 

2. Руковање средствима рада поверава се искључиво обученим квалификованим 
радницима за предметну врсту посла. 

3. Вршити редовну контролу исправности инсталација и средстава ангажованих у 
редовном раду Пројекта. 

4. На силосу за филер постројења асфалтне базе мора бити инсталиран технички 
исправан и одржаван уређај за пречишћавање ваздуха (врећасти филтер) о чему 
Носилац Пројекта мора да поседује доказ. 

5. Проверавати задихтованост свих прирубница на постројењу ради спречавања 
емисије прашине у животну средину. 

6. Редовно спроводити одржавање и чишћење система за пречишћавање отпадног 
ваздуха од прашине при поступку грејања и сушења каменог агрегата. 

7. Уколико дође до квара уређаја којима се обезбеђује спровођење прописаних мера 
заштите или до поремећаја технолошког процеса, због чега долази до прекорачења 
граничних вредности емисије, Носилац Пројекта је дужан да квар или поремећај 
отклони, односно прилагоди рад насталој ситуацији или да обустави технолошки 
процес, како би се емисија свела на дозвољене границе у најкраћем року. 

8. У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздух 
Носилац Пројекта је дужан, када уочи или по налогу надлежног инспектора, да 
предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како би 
се концентрације загађујућих материја свеле на прописане граничне вредности. 

9. Оператер стационарног извора загађивања, код кога се у процесу обављања 
делатности могу емитовати гасови непријатног мириса, дужан је да примењује мере 
које ће довести до редукције мириса иако је концентрација емитованих материја у 
отпадном гасу испод граничне вредности емисије. 

10. Како би се у максималној мери смањила емисија прашине у ваздух са радних и 
манипулативних платоа, која се ствара обављањем саобраћајних активности и при 
појави струјања ваздуха (ветрова), потребно је квашење плато и саобраћајница. 

11. Потребно је извршити уређење слободних површина на предметној локацији, 
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формирањем зелених површина и засад средњег и високог аутохтоног зеленог 
растиња по граници предметне локације. Зелени појас представља заштитну зону 
од емисије честица прашине, са саобраћајно-манипулативних и радних површина 
предметног Пројекта 

12. Преко акредитоване лабораторије вршити испитивање квалитета ваздуха (мерење 
концентрације суспендованих честица у ваздуху) у складу са Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационираних извора 
загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС” бр. 11/2015 и 83/21), 
којом је одређена гранична вредност емисије (ГВЕ). 

13. Носилац Пројекта је у обавези да изведе плато са чврстим засториом (асфалт, 
бетон...), са нивелацијом и каналима - риголама по ободу за сакупљање 
атмосферских вода.  

14. У складу са Законом о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 
(др.закон)) поставти сепаратор масти и уља, димензионисан према засебном 
хидрауличком пројекту, у који ће се спровести канали за сакупљање атмосфеских 
вода са платоа.  

15. Иза уређаја за третман атмосферских отпадних вода мора се обезбедити техничко 
решење за узимање узорака за испитивање квалитета отпадних вода. 

16. Квалитет атмосферских вода након третмана, које се испуштају у реципијент мора 
одговарати граничним вредностима емисије дефинисаних Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Сл. гласник РС”, бр. 67/11, 48 / 12 и 1/16.). 

17.  Комунални отпад сакупљати у контејнерима које ће празнити ЈКП, а део тог отпада 
(картон, пластична амбалажа) сакупњљати и предавати овлашћеним оператерима 
на даљи третман. 

18. Преко надлежног Јавног комуналног предузећа организовати службу за пражњење 
контејнера са комуналним отпадом, уз одговарајућу динамику. 

19. Чишћење таложника-сепаратора уља и масти, такође поверити овлашћеном 
оператеру (који поседује Дозволу за управљање опасним отпадом) који ће преузети 
настали отпад, уз обавезну евиденцију о врсти и количини отпада и уз Документ о 
кретењу опасног отпада. 

20. Санитарно-фекалне отпадне воде спровести до водонепропусне септичке јаме, коју 
ће по утврђеној динаици празнити Јавно комунално предузеће. 

21. Обавеза Носиоца Пројекта је да одржава сталну контролу комуналне хигијене 
комплекса. 

22. Комплекс адекватно пејзажно уредити поштујући принцип аутохтоности. Избор врста 
садног материјала прилагодити условима противпожарне заштите. 
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8.3.2. Мере  заштите у случају удеса 

Техничке мере превенције (приправности) 

1. Пројектовати заштиту објекта и инсталација од атмосферског пражњења. 

2. Вршити редовну контролу инсталација атестиране опреме и средстава рада у току 
редовног рада асфалтне базе. 

3. Са простора комплекса уклонити сав запаљив материјал у циљу смањења 
последица евентуалног пожара у склопу превентивних мера заштите. 

4. У оквиру предметног комплекса није дозвољено спаљивање отпадног и других 
горивих материјала. 

5. У случају акцидентног просипања (случајно цурење услед квара на механизацији) 
погонског горива (нафтних деривата), радове одмах обуставити, а терен санирати 
чишћењем слоја земљишта загађеног нафтним дериватом. Поступање са тако 
насталим отпадом ускладити са одредбама Правилником о начину складиштења, 
паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”, бр.92/10 и 77/21). 

6. Ватрогасну опрему дневно визуелно прегледати. Опрема мора бити у приправости 
за дејство. 

7. Према одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09, 20/15, 
87/18 и 87/18 (др. закон)) (др. закон)), Закона о експлозивним материјама, 
запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС”, бр. 44/77 и 18/89 и „Сл. 
гласник РС”, бр. 53/93, 48/94, 101/05 (др. закон)) и прописаним условима надлежног 
одељења противпожарне полиције, прибавити саласност противпожарне полиције 
на техничку документацију, извести и спроводити прописане мере противпожарне 
заштите. 

8. Конотрлисати исправност хидрантске мреже и противпожарне опреме. 

9. У комплексу истаћи прописане натписне табле упозорења и забране сходно 
противпожарним условима (забрана уношења отвореног пламена, забрана пушења 
и друго). 

10. Запослени у процесу производње морају имати одговарајућу стручну спрему и 
одговарајуће дозволе за рад и морају бити обучени за рад у предметној технологији. 
Обавеза је поштовање радне и технолошке дисциплине као и примена заштитне 
опреме сходно одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 101/05, 91/15 и 111/17 (др. закон)). 

11. У циљу заштите од пожара на локацији поставити ватрогасну опрему и хидрантску 
мрежу према противпожарним условима и сагласностима надлежног МУП-а. 

12. У случају акцидентног просипања (случајно цурење услед квара на механизацији и 
средствима за рад) дизела, уља и мазива, радове одмах обуставити, а терен 
санирати чишћењем загађеног слоја земљишта. Поступање са тако насталим 
отпадом ускладити са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/10 и 77/21) - отпад сакупити у 
некорозивне, непропусне посуде са поклопцем и привремено чувати уз контролу, 
надзор и евиденцију до уступања овлашћеном правном лицу. 

13. Заштиту запослених при редовном раду Пројекта обезбедити у складу са Законским 
прописима, коришћењем заштитне ХТЗ опреме, уз обуку, едукацију и 
професионално оспособљавање. 
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Мере отклањања последица удеса (одговора на удес) 

1. У случају квара на систему отпрашивања одмах зауставити процес производње до 
отклањања квара. 

2. Обавезна је израда интерног Плана за случај акцидента како не би дошло до 
паничне реакције. План мора садржати следеће елементе: 

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

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

▪ евакуисати запослене и кориснике услуга ван комплекса,  

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

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

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

▪ извршити контролу квалитета земљишта и подземних вода, 

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

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

• уколико је то технички изводљиво спречити даље исцуривање горива, 
односно уља,  

• спречити ширење изливених нафтних деривата постављањем физичких 
баријера или прављењем провизорног канала око мрље, 

• извршити посипање сорбентом (најпогоднији је песак, а може се 
искористити и отпадни филер), 

• извршити чишћење терена, односно сорбента и земљишта запрљаног 
нафтним дериватима. 

8.4. Мере поступања у случају престанка рада Пројекта 

1. У случају престанка рада Пројекта Носилац Пројекта је дужан да, пред надлежним 
органима, поступи у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 (др. закон, 9/2020 и 52/2021)), Закона о водама 
(„Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 (др.закон)) и осталом регулативом 
и да предметну локацију доведе у задовољавајуће стање.  

2. Носилац Пројекта је дужан да са локације безбедно и ефикасно уклони инсталирану 
опрему, уређаје и средства рада. Сви радови и активности на уклањању опреме, 
инсталација и средстава рада, морају бити спроведени на начин који неће изазвати 
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загађивање животне средине, посебно земљишта и подземних вода.  

3. При извођењу радова на уређењу локације у случају престанка рада Пројекта, 
обавезно је организовано управљање свим врстама и категоријама насталог отпада 
на локацији (опасног, неопасног, комуналног, грађевинског), уз обавезно поступање 
и евакуацију у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 
88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)) и важећим подзаконским актима.  

4. При извођењу радова на уређењу комплекса после престанка рада Пројекта, 
обавеза извођача радова је да ангажује исправну механизацију.  

5. Отпад који настане при операцијама уређења локације – грађевински отпад – бетон, 
арматура и други грађевински отпад и шут мора се уз евиденцију предати 
овлашћеним оператерима за ту категорију отпада. 

6. Након престанка рада асфалтне базе извршити ремедијацију земљишта. 

7. По завршетку радова на локацији, по престанку рада Пројекта и спроведених мера 
поступања у случају затварања постројења, обавезна је контрола надлежног 
инспектора за заштиту животне средине. 
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9.0. Програм праћења стања и утицаја на животну средину 
Пројекта - Мониторинг животне средине 

У предходним поглављима извршена је студијска анализа могућих значајних утицаја и 
потенцијалних последица до којих може доћи при реализацији и редовном раду асфалтне 
базе на животну средину и становништво у окружењу. У циљу спречавања, отклањања, 
минимизирања и свођења у законске оквире свих значајних утицаја на животну средину и 
здравље становништва, прописане су мере заштите животне средине изложене у 
Поглављу 8.0.  

Поред прописаних мера заштите животне средине, као механизам превенције и заштите је 
еколошки мониторинг, односно програм праћења утицаја на животну средину и здравље 
становништва. Прописане мере еколошког мониторинга, Носилац Пројекта мора 
спроводити уз поштовање важеће законске регулативе. Осим интерне контроле и 
мониторинга рада Пројекта, за реализацију мониторинга биће задужене овлашћене – 
акредитоване институције и организације. Извештаји о резултатима мониторинга морају 
бити доступни и достављани надлежној еколошкој инспекцији. 

Програм праћења стања животне средине - мониторинг, дефинисан је као обавезан 
Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 
72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)). 

9.1. Праћење количина и врста материја које се испуштају у животну средину 
тј. мониторинг квалитета 

Идентификацијом еколошких аспеката и оценом локације будуће асфалтне базе, 
сагледавањем свих прописаних мера заштите у току уређивања локације и припреме 
терена, монтаже опреме, изградње интерних саобраћајница и платоа, у току редовног рада 
и за случај акцидента, може се констатовати следеће: 

 На основу Просторног плана општине Александровац (''Службени лист општине 
Александровац’’, бр. 4/2011) локација на којој се планира изградња асфалтне базе 
се налази у зони  комерционално-пословни, производни и комплекси посебне 
намене у привредно – радној зони. 

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

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

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

 У случају квара на систему за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре у 
атмосферу ће се ослободити прашина и гасовити угљоводоници. С обзиром на 
удаљеност насеља од локације утицај на ваздух у случају овог акцидента биће 
краткотрајан и неће значајније утицати на квалитет ваздуха, уколико се што пре 
прекине са радом у објекту за производњу битуменом везаних материјала до 
санације квара. 

 У случају изливања веће количина битумена на тло, доћи ће до привременог 
нарушавања тла. Терен се санира тако што се грајфером покупи битумен 
помешан са земљом и врати у процес производње при чему ће се добити 
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асфалт лошијег квалитета, али ипак употребљив. 

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

Програм мониторинга и заштите животне средине мора бити у складу са захтевима 
праћења стања на локацији у циљу превентивног деловања и примене мера заштите. 

Применом мера заштите, законских, мера пречишћавања нуспродуката, у току редовног 
рада и у случају удеса на локацији, потенцијална деградација и загађење животне средине 
биће сведени на најмању могућу меру, односно биће минимизирани што ће обезбедити 
еколошку одрживост и прихватљивост Пројекта. 

У оквиру еколошког мониторинга су уведени следећи параметри и задаци праћења 
штетних утицаја на животну средину: 

9.1.1. Праћење загађивања ваздуха  

Носилац Пројекта је у обавези да по инсталирању постројења изврши гаранцијско 
мерење емисије на емитеру (димњаку). У складу са чланом 19. Уредбе о мерењима 
емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл. гласник 
РС“ бр. 5/2016) гаранцијско мерење се врши након изградње или реконструкције објекта, 
ради поређења измерених вредности емисијa загађујућих материја са граничним 
вредностима емисија. Гаранцијско мерење емисије се обавља у периоду између трећег и 
шестог месеца од почетка пробног рада стационарног извора загађивања у поступку 
прибављања употребне дозволе у складу са законом којим се уређује изградња објеката. 
Гаранцијско мерење се врши у условима рада при највећем оптерећењу стационарног 
извора загађивања. 

Обавеза Носиоца Пројета је да два пута годишње, преко овлашћене лабораторије врши 
повремено мерење емисије загађујућих материја у ваздух, у складу са чланом 20. став 2. 
Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања („Сл. гласник РС“ бр. 5/2016). Једно повремено мерење обавити у првих шест 
календарских месеци, а друго повремено мерење у других шест календарских месеци. 
Повремено мерење се врши у условима рада при највећем оптерећењу стационарног 
извора загађивања. 

Потребно је вршити мерење количине прашкастих материја, угљен-моноксидa, органске 
материје изражене као укупни угљеник, бензен.  

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из 
стационираних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС” бр. 
11/15 и 83/21) и одређена је гранична вредност емисије (ГВЕ). Гранична вредност емисије 
за постројења за припремање битуменизираних материјала за изградњу путева (асфалтне 
базе) у отпадном гасу са запреминским уделом кисеоника 17% је:  

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

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

 за прашкасте материје 20 mg/нормални m3, 

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

Такође, мерење емисије на емитеру (димњаку) мора се обавити и на захтев еколошке 
инспекције. 
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У смислу мониторинга ваздуха неопходна је и:  

- вршити редовну контролу исправности инсталација, средстава рада и уређаја за 
пречишћавање ваздуха - циклони и отпрашивачи, 

- вршити редовну замену филтера у уређајима за пречишћавање ваздуха, по 
динамици прописаној од произвођача како би се спречиле негативне последице по 
радну и животну средину. 

9.1.2. Контрола отпадних вода из сепаратора масти и уља 

У току експлоатације, мониторинг отпадних вода из сепаратора уља и масти се заснива на 
узорковању воде на излазу из сепаратора и испитивању узорака. Обрада узорака се 
обавља у овлашћеној лабораторији где се са технолошког аспекта добијају подаци о 
квалитету воде, као и закључци о њеним евентуалним променама. Потребно је испитивати 
биохемијске и механичке (физичке) параметре како је прописано у Члану 99. Закон о 
водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10 , 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 (др.закон)).     

Параметри контроле које треба пратити су: 

- петодневна биолошка потрошња кисеоника (ВРК5), 

- хемијска потрошња кисеоника (НРК), 

- олово, 

- гвожђе, 

- толуол, 

- бензол, 

- ксилол, 

- фенолна једињења (фенол).                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Испитивање квалитета отпадних вода вршити квартално. То су временски пресеци у 
јануару, априлу, јулу и октобру.  

Такође, неопходно је и водити евиденцију о пражњењу и чишћењу сепаратора уља и масти 
са таложником. Oбавеза Носиоца Пројекта је да чишћење повери овлашћеном оператеру 
који поседује Дозволу за управљање опасним отпадом, а који ће уједно и преузети настали 
опасан отпад, што је у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. Гласни РС“, бр. 
36/09, 88/10, 14/16 и и 95/18 (др.закон)), уз обавезно попуњен Документ о кретењу опасног 
отпада. 

9.1.3. Праћење карактеристика и количина отпадних материја које настају у 
комплексу 

Редовно пражњење контејнера са комуналним отпадом преко јавног комуналног 
предузећа. 

Рециклабилни отпад уступати овлашћеном Оператеру који поседује oдговарајућу дозволу 
за управљање отпадом, уз обавезно попуњавање Документа о кретању отпада. 
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9.1.5. Праћење нивоа буке у животној средини 

Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник 
РС” бр. 75/10), граничне вредности индикатора буке на отвореном простору износе: 

Табела бр.6:  Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 

Зона Намена простора 
Ниво буке у dB 

за дан и вече за ноћ 

1. 
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и 
опоравилишта, културно-историјски локалитети, 
велики паркови 

50 40 

2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 

3. Чисто стамбена подручја 55 45 

4. 
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена 
подручја и дечја игралишта 

60 50 

5. 

Градски центар, занатска, трговачка, 
административно-управна зона са становима, 
зона дуж аутопутева, магистралних и градских 
саобраћајница 

65 55 

6. 
Индустријска, складишна и сервисна подручја и 
транспортни терминали без стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не сме 
прелазити граничну 

вредност у зони са којом се 
граничи 

Преко овлашћене лабораторије, у складу са одредбама Уредби о индикаторима буке, 
граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 75/10), извршити мерење 
нивоа буке у животној средини у зони најближих стамбених објеката при пуном ангажовању 
погона вруће асфалтне масе, по његовој реализацији. У складу са добијеним резултатима 
обавеза је да се поступи у скаладу са законском регулативом, односно уколико измерене 
вредности нивоа буке буду изнад граничних вредносто обавеза Носиоца Пројекта је 
постављање антизвучних панела или другог вида заштите од буке. 

Мерења буке вршити и на захтев еколошке инспекције. 

Резултати мерења морају бити доступни надлежном Инспектору за заштиту животне 
средине. 

 

 

 

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

Предмет Студије о процени утицаја на животну средину је Пројекат: Изградња фабрике за 
производњу асфалта - aсфалтна база спратности П, на кп.бр.1663 КО Новаци, општина 
Александровац. Наведена катастарска парцела се налази у границама Просторног плана 
општине Александровац (''Службени лист општине Александровац’’, бр. 4/2011). 

Микролокацијски посматрано, непосредно окружење парцеле на којој се планира 
изградња фабрике за производњу асфалта чине: 

 Пословни комплекс Металац а.д. Новаци, који се налази северозападно од 
локације на удаљености од око 500 m; 

 Насељено место Новаци, је такође северозападно од локације и удалјено је од 
исте око 500 m; 

 Водоток Новачке реке се налази на око 270 m, a Трнавачка рекана на око 300 m  
од комплекса 

 Ушће Новачке и Трнавачке реке је удаљено од комплекса око око 600 m; 

 Најближи стамбени објекат, је лоциран северозападно од планиране локације и 
налази се на безбедној удаљености од око 550 m.  

Прилаз објекту биће обезбеђен са јужне стране парцеле, са некатегорисаног пута,односно 
парцеле кп.бр. 1742 КО Новаци – преко кп.бр. 1732 КО Новаци. 

Водоводна мрежа као и мрежа фекалне и атмосферске канализације на предметном 
подручју, нису изграђене.  

Снбдевање комплекса електричном енергијом планирано је прикључком на електромрежу 
јачиме 1 MW. 

Саобраћај  на локацији биће решен тако да ће бити остварен противпожарни пут унутар 
комплекса. 

Предметна катастарска парцела на којој се планира изградња фабрике за производњу 
асфалта - асфалтне базе не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен 
или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике 
Србије (Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010)). 

Асфалтна база, намењена је за производњу асфалта, који се користи као битуменски 
застор при изради путева. При томе је могуће, зависно од потребе, произвести асфалт 
бетон за доњи или горњи (хабајући слој). 

Часовни учинак базе је 120 t/h врућег асфалта. Количина годишње производње асфалт 
бетона при раду од 8,5 h дневно је: 150.000 t/god 

За производњу асфал користе се следеће сировине и материјали: различите фракције 
каменог материјала (агрегат), битумен и филер. 

На парцели се планира постављање фабрике за производњу асфалта, односно асфалтне 
базе  и пратећих садржаја: 

- силоса битумена – S1, S2 i S3, 

- горионика I – GI, 

- силоса готове масе – SGM, 

- цистерни – C1 и C2, 

- платоа и  

- командне кућице. 

Сви елементи из диспозиције базе су планирани од челичних профила, носачи цистерни, 
стубови квадратног и кружног пресека различите висине са спреговима од L профила L 50 
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mm x 5 mm. 

Ограде и прилазне платформе такође су планиране од челичних цеви кутијастих профила 
40 x 40 x3 mm, са подом обложеним ребрастим челичним лимом. 

Комплетна диспозиција односно плато асфалтне базе биће наткривен надстрешницом са 
двоводним решеткастим носачима нагиба до 12 степени. Кровни поркивач је планиран од 
ТR пластифицираног лима. 

 Пратећи објекат на локацији планираној за изградњу фабрике за производњу асфалта је 
командна кућица. 

Командна кућица се планира од металних профила са облогом од PU полиуретан панела 
дебљине 12 cm. 

Објекат је скелетног система фундиран преко темељних стопa на темељној плочи 
дебљине 25 cm. 

За опслуживање и редовни рад фабрике за производњу асфалта, односно асфалтне базе 

на локацији је планирано и 5 (пет) паркинг места. 

Носилац пројекта “BETON STIL RACA” RADOVAN MIJATOVIĆ PR, определио се за 
производњу асфалтних мешавина по топлом поступку. Технолошки поступак прављења 
асфалтне мешавине топлим поступком је релативно једноставан и обављаће се у 
постројењу асфалтне базе.  

Процес производње асфалтних мешавина по топлом поступку састоји се од неколико 
основних операција међусобно повезаних у јединствену технолошку целину. Основне 
операције су:  

- дозирање камене мешавине,  

- загревање и сушење,  

- дозирање фракција у потребној размери,  

- дозирање везива,  

- хомогенизација мешавине,  

- складиштење у силосе за мешавину,  

- утовар у транспортна средства и  
експедиција.  

Реализација и редовни рад предметног Пројекта нема посебних потреба за водом као 
природним ресурсом. Вода ће се користити за санитарне и противпожарне потребе, у 
количинама које нису изразито значајне са аспекта потрошње наведеног природног 
ресурса.  

За погоне уређаја и опреме на асфалтној бази користиће се електрична енергија према 
условима надлежног Електродистрибутивног предузећа. 

Као основни енергенти у раду погона за производњу вруће асфалтне масе користиће се 
електрична енергија и мазут.  

Гранулисани агрегат - гранулисани шљунковито-песковити материјал и сепарације, 
различите гранулације. Гранулисани агрегат је од средњезрног калцита, кварца, маркита, и 
ретко металичног минерала. Фракционисани камени агрегат који се користи за справљање 
асфалтних мешавина по врућем поступку мора задовољити и низ других стандардних 
услова. Садржај органских материја у агрегату не сме бити већи од 0,5% за BNS и 0,3% зa 
AB. Садржај зрна у фракцијама изнад 4mm код којих је однос највеће према најмањој 
димензији 3:1 мора бити мањи од 20%. Упијање воде на фракцији 4/8 не сме бити веће од 
1,2% (m/m). Агрегат мора бити испитан и у односу на: дејство мраза, садржај грудви глине, 
еквивалент песка, прионљивост са битуменом за коловозе, садржај слабих зрна, отпорност 
против дробљења и хабања, полираност и постојаност према топлоти. 
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Годишња количина агрегата за производњу асфалта је: 6.000 t. 

Филер - камено брашно представља минерални шљунковито-песковити материјал фине 
гранулације (фракција зрна од 0 до 0,09mm). Истог је састава као гранулисани агрегат. 
Разлика у финоћи честице условљава могућност већег прашења филера, тако да се филер 
лагерује у силосима који су потпуно затворени, а дозирање се обавља преко пужно 
оклопљеног транспортера. 

Битумен - Под појмом „битумен” подразумевају се све смеше природних чврстих и течних 
угљоводоника и из њих без хемијске промене добијени производи као што су остатци после 
дестилације нафте, парафински материјали, фосилне смоле и друго. Битумен, чврста, 
црна лепљива маса, која се састоји од угљоводоника и њихових деривата (не садржи 
металне деривате угљоводоника), раствара се у угљен-дисулфиду. Приликом сагоревања 
развијају се гасови који штетно утичу на људски организам. 

Готов производ из овог постројења је битуменом везана мешавина - асфалт. Асфалт се 
користи за израду путева - коловозних конструкција. 

На основу техничко-технолошких и других карактеристика предметног Пројекта, 
идентификовани су могући значајнији извори загађења ваздуха при обављању 
технолошког процеса производње асфалта. Значајнији извори емисије загађујућих 
материја у ваздух су: 

• емисија отпадне прашине (филера),   
• емисија минералне прашине и продуката сагоревања горива (мазута) са емитера 

ротационог бубња (сушаре) агрегата на асфалтној бази и 
• емисија честица минералне прашине са отворених саобраћајних, манипулативних и 

радних површина, 
• емисија продуката сагоревања горива у моторима транаспортних возила. 

Комунални отпад настајаће као последица боравка запослених у малим количинама. У 
комплексу ће се организовано прикупљати комунални отпада и његова евакуација 
обављаће се преко надлежног комуналног предузећа. 

Санитарно-фекалне отпадне воде ће настајати на локацији као последица боравка 
запослених и биће спроведене у водонепропусну септичку јаму, чије пражњење се мора 
поверити надлежном комуналном предузећу. 

Атмосферске воде са манипулативних површина и воде од прања и одржавања тих 
површина морају се посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и 
сепаратор уља и масти, а потом у крајњи реципијент. 

Отпад (талог) од чишћења сепаратора масти и уља, резервоара за битумен спада у опасни 
отпад. Поступање са таквом врстом отпада мора бити сагласно одредбама Правилником о 
начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС” бр.92/10 
и 77/21). Носилац Пројекта мора поверити чишћење сепаратора оператеру који поседује 
дозволу за управљање опасним отпадом. Чишћење опасног отпада обавља се мобилним 
цистернама и одмах се одвози са локације, тако да на локацији неће доћи до задржавања 
овог отпада. 

На предметној локацији није планирана прерада, рециклажа ни складиштење отпадних 
материја. Није дозвољено спаљивање било каквих материја на локацији. 

Могуће промене и утицаје на животну средину, односно њено угрожавање од стране 
предметног Пројекта потребно је разматрати са више аспеката: 

- утицаји током реализације предметног Пројекта, 

- утицаји у току редовног рада Пројекта и 

- утицаји у случају престанка рада Пројекта 

- утицај у случају акцидента на локацији. 

На основу карактеристика предметне технологије, карактеристика сировина и готових 
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производа, планираних техничких и технолошких решења превенције и заштите животне 
средине идентификовани су: 

 просипање нафтних деривата услед хаварије на механизацији у редовном раду, 

 пожар, 

 изливање битумена, 

 престанак рада система за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре. 

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

 мере током изградње асфалтне базе;  

 мере у току редовног рада асфалтне базе;  

 мере за случај престанка асфалтне базе.  

Поред прописаних мера заштите животне средине, као механизам превенције и заштите је 
еколошки мониторинг, односно програм праћења утицаја на животну средину и здравље 
становништва. Прописане мере еколошког мониторинга, Носилац Пројекта мора 
спроводити уз поштовање важеће законске регулативе. Осим интерне контроле и 
мониторинга рада Пројекта, за реализацију мониторинга биће задужене овлашћене – 
акредитоване институције и организације. Извештаји о резултатима мониторинга морају 
бити доступни и достављани надлежној еколошкој инспекцији. 

Програм праћења стања животне средине - мониторинг, дефинисан је као обавезан 
Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 
72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)). 
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11.0. Подаци о техничким недостацима или непостојању 
одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се 
прибаве одговарајући подаци 

У току израде предметне Студије о процени утицаја на животну средину, обрађивач 
Студије је имао увид у сву потребну документацију и податке, те се може закључити да 
нема идентификованих недостатака, непостојања стручног знања и вештина, и да је 
Студија израђена у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, бр. 
135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)) и 
Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09). 
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12.0. Подаци о обрађивачу Студије 

Eвица Рајић – завршила Природно-математички факулет у Београду 1986. године.  

Радно ангажовање: 

• 1986. године: ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Крагујевац, ангажована на 
пословима као Главни планер на пословима просторног и урбанистичког 
планирања и екологије; 

• 1988. године: Скупштина општине Крагујевац, ангажована као Стручни сарадник 
на пословима заштите животне средине; 

• 1988. године: ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Крагујевац, ангажована као: 
Кординатор за: нове програме, послове посторног и урбанистичког планирања и 
екологије у планирању простора, заштите животне средине, студијска 
истраживања, студије о валоризацији простора за даљи урбани развој насеља и 
градова, студије управљања отпадом, анализе утицаја на животну средину; 

• 2000. године: Агенција ECOlogica, Крагујевац, ангажована као: Одговорно лице за 
израду: анализа утицаја на животну средину, процена утицаја на животну средину;  

• 2006. године: ECOlogica URBO DOO Крагујевац, ангажована као: директор и 
одговорно лице на изради: стратешких процена утицаја на животну средину, 
процена утицаја на животну средину, просторних и Урбанистичких планова и 
пројеката; 

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

- Процене утицаја пројеката на животну средину  

- Стратешке процене утицаја на животну средину 

- Планови управљања отпадом и исходовање дозвола за управљање отпадом 

- Локални еколошки акциони планови 

- Едукација у области заштите животне средине и заштите на раду 

- Израда специфичних еколокшких анализа - анализе нултог стања, консултације у 
ангажовању лабораторија за испитивање емисије, квалитета воде, земљишта, 
испитивање отпада 

- Израда извештаја о резултатима испитивања квалитета животне средине. 

Марин Рајић, дипл. инж. електротехнике - завршио Електротехнички факулет у 
Београду, одсек електроника 1981. године. 

 Лиценца одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система, бр. 353 
5027 03 

 Лиценца одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система, бр. 453 
5365 04 

Радно ангажовање: 

 1982 - 1983. год: „Филип Кљајић“, Крагујевац 

 1984 - 1989. год: ПТТ Крагујевац; рад у Служби инвестиција на планирању, 
пројектовању и изградњи телекомуникационих капацитета 

 1989 - 1991. год: Заједница југословенских ПТТ-а Београд; рад на изради упутстава 
и правилника из области телекомуникационих линија и мрежа посебно из области 
оптичких каблова 

 1991 - 1997. год: ПТТ Крагујевац; руководилац Службе за одржавање месних и 
међумесних ТТ мрежа 

 1997 - 2001. год: „Телеком“ а.д. Србије; директор Филијале „Крагујевац-Јагодина“ за 
резиденцијалне кориснике 
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 2001 - 2018. год: „Телеком“ а.д. Србије; самостални стручни рад на планирању, 
пројектовању и извођењу радова на оптичким телекомуникационим мрежама 

 2019.год. ECOlogica URBO DOO, сарадник у изради документације процене утицаја 
на животну средину. 

Невена Зубић, мастер хемичар – завршила Основне академске студије у фебруару 2018. 
године, а Мастер академске студије у септембру 2019. године на Природно-математичком 
факултету у Крагујевцу. У предузећу ECOlogica URBO DOO ангажована је у октобру 2019. 
год. као стручни сарадник на пословима процене утицаја на животну средину и другим 
пословима из области заштите животне средине. 

Тијана Цветковић Миловановић, мастер еколог - завршила Основне академске студије 
у септембру 2015. године, а Мастер академаске студије у децембру 2016. године, на 
Природно-математичком факултету у Крагујевцу. У предузећу ECOlogica URBO DOO 
ангажованa је у марту 2017. године, као стручни сарадник на пословима процене утицаја 
на животну средину, израде планова управљања отпадом и другим пословима из области 
заштите животне средине. 

Марија Бабић, мастер еколог, завршила Природно-математички факултет у Крагујевцу 
новембра 2014. године. У предузећу ECOLogica URBO d.o.o., Крагујевац, ради на 
пословима  израде Студија о процени утицаја на животну средину, Стратешких процена 
утицаја на животну средину, израде Планова управљања отпадом и другим пословима из 
области заштите животне средине. 

Звездана Новаковић, мастер инж. технологије – завршила Основне академске студије у 
октобру 2017. године, а Мастер академске студије у јулу 2018. године на Технолошко-
металуршком факултету у Београду. У предузећу ECOlogica URBO DOO ангажована је, од 
новембра 2018. године, као стручни сарадник на пословима процене утицаја на животну 
средину, другим пословима из области заштите животне средине и у спровођењу ИППЦ 
процедура. 

Сања Андрејић, мастер еколог - завршила Основне академске студије у септембру 2016. 
године, а Мастер академаске студије у децембру 2017. године, на Природно-математичком 
факултету у Крагујевцу. У предузећу ECOlogica URBO DOO ангажована је у новембру 2018. 
год., као као стручни сарадник на пословима процене утицаја на животну средину и другим 
пословима из области заштите животне средине. 

Гоца Дамљановић, техничар специјалистa – у предузећу ECOlogica URBO DOO 
ангажована је, од 2000. године, на пословима техничке обраде документације. 
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Прилози: 

 

 Извод из АПР-а; 

 Решење бр. 501-56/2022-06 од 24.08.2022. године, Општина Александровац, 
Општинска управа, Одељење за локални економски развој и пољопривреду; 

 Копија плана бр. 953-1/22-12, РГЗ, Одсек за катастар непокретности Александровац; 

 Лист непокретности бр. 552 од 30.09.2022. године, РГЗ, Геодетско-катастарски 
информациони систем;    

 Информација о локацији бр. 350-8/2022-04 од 02.02.2021. године, Општина 
Александровац, Општинска управа, Одељење за урбанизам и изградњу; 

 Локацијски услови број предмета: ROP-ALK-6237-LOC-1/2022, заводни број: 350-
20/2022-04 од 13.04.2022. године, Општина Александровац, Општинска управа, 
Одељење за урбанизам и изградњу;  

 Водни услови бр: 2688/1 од 17.03. 2022.године, ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд, 
Водопривредни центар "Морава" Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак  ; 

 Услови за пројектовање и прикључење  бр. 8X.1.1.0-D-07.06-106612-22 од 21.03.2022. 
године,  Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 
Крушевац;   

 Решење бр.  021-966/2 од 06.04.2022. године, Завод за заштиту природе Србије, Нови 
Београд; 

 Информација бр. 636 од 14.03.2022. године, ЈКСП „Александровац“; 

 Услови у погледу мера заштите од пожара бр. 217- 28/22 од 18.03.2022. године, МУП, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу;  

 Ршење бр. 952-02-15-041-9609/2022 од 29.07.2022. године, РГЗ, Служба за катастар 
непокретности Александровац;  

 Уверење бр. 956-306-5221/2020 од 08.03.2022. године, РГЗ, Одељење за катастар 
водова Краљево.   
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а  
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Одељење за локални економски развој и пољопривреду 

Број: 501-56/2022-06 

Датум : 24.08.2022.године 

АЛЕКСАНДРОВАЦ  
 

 

           На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (″Службени 

гласник РС'' бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 5., члана 10. став 4. и став 

5., члана 17. и члана 18.  Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени 

гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009)  а на основу поднетог захтева носиоца Пројекта  СЗР 

''БЕТОН СТИЛ РАЦА'' РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб,   

од 03.08.2011.год. и спроведеног поступка одлучивања о потреби израде Процене утицаја 

на животну средину Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-

Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 

125103, категорије V, Општинска управа општине Александровац,  доноси:                                          
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 

1. За Пројекат ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на 

катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, 

категорије V општина Александровац, носиоца Пројекта  СЗР ''БЕТОН СТИЛ РАЦА'' 

РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, потребна је израда 

студије о процени утицаја на животну средину. 

 

2. Oдређује се обим  и садржај Студије о процени утицаја на животну стедину за 

потребе реализације Пројекта  из тачке 1. диспозитива  овог решења, која треба да 

садржи: 

 

          1)  Податке о носиоцу пројекта; 

          2)  Опис локације на којој се планира реализација пројекта; 

          3)  Опис пројекта; 

          4)  Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта размотрио; 

          5)  Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро  

               локација); 

          6)  Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину; 

          7)  Процена утицаја на животну средину у случају удеса; 

          8)  Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће,  

               отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину; 

          9)  Програм праћења утицаја на животну средину; 

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

         11) Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних       

                знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци; 

         12) Закључак о процени утицаја на животну средину. 
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2.0 Опис локације 

2.1 Диспозиција локације пројекта  

2.1.1 Макролокација 

2.1.2 Микролокација 

2.2 Копија плана, Ситуациони план, подаци о потребној површини земљишта у (м2) за 

време извођења радова са описом физичких карактеристика и картографским приказом 

одговарајуће размере, приказ површине која ће бити обухваћена када пројекат буде 

изведен; 

2.3  Усклађеност изабране локације са просторно-планском и урбанистичком 

документацијом; 

2.4 Приказ општих геоморфолошких, геолошких, хидролошких, хидрографских, 

сеизмолошких и педолошких карактеристика терена; 

2.4  Педолошке карактеристике  

2.4.1 Геоморфологија и геологија терена на локацији и окружењу  

2.4.2 Хидрогеолошке и хидролошке карактеристике подручја  

2.4.3 Сеизмолошке карактеристике терена  

2.5 Приказ климатских карактеристика и метеоролошких показатеља подручја  

2.5.1 Температура ваздуха 

2.5.2 Падавине и облачност 

2.5.3Ветрови и тишине  

2.6 Подаци о водотоковима и извориштима водоснабдевања (удаљеност, капацитет, 

угроженост, зоне санитарне заштите)  

2.7 Подаци о заштићеним природним и културним добрима   

2.8 Опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности, заштићених, ретких и 

угрожених биљних и животињских врста, њихових станишта и вегетације  

2.9 Карактеристике предела и пејзажа   

2.10 Демографске карактеристике, густина становања, насељености и концентрације 

становништва на локацији и непосредном окружењу   

2.11.Подаци о постојећим привредним и стамбеним објектима инфраструктуре и 

супраструктуре 

2.11.1 Инфраструктура 

2.11.2 Супраструктура 

2.12 Врсте природних ресурса на локацији   

2.13. Социо – економске карактерсистике   

 

3.0 Опис пројекта  

3.1. Опис предходних радова на извођењу Пројекта  

3.2. Опис објекта, планираних производнох процеса или активности, њихове технолошке и 

друге карактеристике објеката у комплексу   

3.2.1. Инфраструктура  

3.3. Технологија рада Пројекта  

3.4. Приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, сировина, потребног 

материјала за изградњу и технологију рада асфалтне базе   

3.5. Приказ врсте и количине испуштених гасова, отпадних вода и других течних и 

гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким целинама укључујући емисије 
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у ваздух, испуштање у површинске и подземне водне реципијенте, одлагање на земљишту, 

буку, вибрације, топлоту, зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) и др. отпадних 

материја  

3.5.1. Емисија полутаната ваздуха   

3.5.2. Генерисање отпадне воде  

3.5.3. Генерисање чврстог отпада   

3.5.4. Емисија буке и вибрација   

3.5.5. Емисија светлости, топлоте и електромагнетног зрачења  

3.6. Приказ технологије третирања ( прерада, рециклажа, одлагање и сл.) - токови и биланс 

свих врста отпадних материја на локацији Пројекта   

3.7. Утицаји пројекта на животну средину и здравље људи, изабраног и других 

разматраних технолошких решења 

 

 

4.0. Приказ главних алтернатива које је носилац Пројекта разматрао  

4.1. Алтернативна локација или траса  

4.2. Алтернативe у избору производног процеса и технологије   

4.3. Алтернативе методе рада   

4.4. Планови локације и нацрти пројеката  

4.5. Врста и избор материјала  

4.6. Временски распоред за извођење Пројекта   

4.7. Функционисање и престанак функционисања   

4.8. Датум почетка и завршетка извођења   

4.9. Обим производње   

4.10. Контрола загађења  

4.11. Уређење одлагања отпада   

4.12. Уређење приступа и саобраћајних путева  

4.13. Одговорност и процедура за управљање животном средином  

4.14. Обука  

4.15. Мониторинг  

4.16. Планови за ванредне прилике  

4.17. Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе  

 

5.0. Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро 

локација)   

5.1. Становништво   

5.2. Стање флоре и фауне   

5.3. Стање земљишта, воде и ваздуха   

5.3.1. Земљиште  

5.3.2. Воде  

5.3.3. Ваздух  

5.4. Климатски чиниоци у анализираном подручју   

5.5. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијенталне 

целине  

5.6. Карактеристике пејзажа   

5.7. Међусобни односи чинилаца животне средине  

 

6.0. Опис могућих значајних утицаја Пројекта на животну средину  
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6.1. Могући штетни утицаји на животну средину у току реализације (уређивања 

локације, инсталирања постројења базе и пратећих садржаја  

6.2. Могући штетни утицаји на животну средину за време редовног рада Пројекта   

6.2.1. Коришћења ресурса   

6.2.2. Могући утицаји на животну средину као последица емисије загађујућих 

материја у ваздух  

6.2.3. Могући утицаји на земљиште, површинске и подземне воде   

6.2.4. Могући утицаји на повећање буке  

6.2.5. Могући утицај интензитета вибрација, топлоте и зрачења 

6.2.6. Могући утицаји на изглед предела и пејзажа   

6.2.7. Могући утицаји на станишта, флору и фауну (екосистем) 

6.2.8. Негативни утицаји редовног рада Пројекта на намену површина, демографске 

карактеристике, насељеност, концентрацију и миграцију становништва, природна и 

културна добра  

6.3. Утицај на здравље становништва 

6.4. Утицаји на климатске карактеристике   

6.5. Намена и коришћење површина (изграђене и неизграђене површине, употреба 

пољопривредног, шумског и водног земљишта и сл.) 

6.6. Комунална инфраструктура 

6.7. Пејзажне карактеристике подручја 

6.8. Процена утицаја на животну средину у случају акцидента и могуће последице  

6.9. Могући штетни утицаји на животну средину по престанку рада Пројекта  

  

7.0. Процена утицаја на животну средину у случају удеса   

7.1. Приказ опасних материја, њихова количина и карактеристике 

7.1. Акцидентно просипање нафтиних деривата  

7.2. Пожар  

7.3. Цурење битумена  

7.4. Престанак рада система за пречишћавање ваздуха  

 

8.0. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће, 

отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину   

8.1. Мере током изградње објекта асфалтне базе   

8.1.1. Опште мере заштите у току изградње  

8.1.2. Мере заштите од буке у току изградње   

8.1.3. Мере заштите културних добара и споменика културе   

8.1.4. Мере управљања отпадним водама  

8.1.5. Мере управљања отпадом  

8.1.6. Mере заштите земљишта и подземних вода  

8.1.7. Мере заштите квалитета ваздуха   

8.1.8. Мере по завршетку грађевинских радова  

8.2. Мере током редовног рада објекта  асфалтне базе  

8.2.1. Планови и техничко-технолошка решења заштите животне средине у току редовног 

рада (рециклажа, третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација и др.) 

8.2.2. Мере заштите у случају удеса  

8.3. Мере поступања у случају престанка рада Пројекта  

8.4. Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и 

роковима за њихово спровођење 
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9.0. Програм праћења утицаја на животну средину Пројекта - Мониторинг 

животне средине   

9.1. Приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацијама 

где се очекује утицај на животну средину 

9.2. Праћење количина и врста материја које се испуштају у животну средину тј. 

мониторинг квалитета  

9.2.1. Праћење загађивања ваздуха  

9.2.2. Контрола отпадних вода из сепаратора масти и уља   

9.2.3. Контрола загађености земљишта 

9.3.3. Праћење карактеристика и количина отпадних материја које настају у 

Комплексу  

9.2.4. Праћење нивоа буке у животној средини   

9.3. Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара 

 

10.0. Нетехнички краћи приказ података  наведених у тачки 2) до 9) 

 

11.0. Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних 

знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци   

 

12.0. Закључак о процени утицаја на животну средину. 
 

 

Студија о процени утицаја на животну средину треба да садржи и основне податке 

о лицима која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датуму израде, потпис 

одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила 

Студију.  

 

          Уз Студију о процени утицаја (најмање три примерка у писаном и један у 

електронском облику), приложити услове и сагласности других надлежних органа и 

организација у складу са посебним законима.  

           

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Носилац Пројекта  СЗР ''БЕТОН СТИЛ РАЦА'' РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР 

АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, поднео је захтев 03.08.2022.год. за одлучивање о 

потреби израде студије о Процени утицаја на животну средину Пројекта ИЗГРАДЊА 

ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 

1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V.     

Поступајући по предметном захтеву, овај Орган је сагласно чл. 10. став. 1. и 2. а у 

вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 

135/04 и 36/2009), обавестио заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом 

захтеву о потреби процене утицаја наведеног Пројекта на животну средину. 

 Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеним поступком 

разматрања захтева са надлежним и заинтересованим органима општинске управе, а у 

складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 

Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
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(″Службени гласник РС″ бр. 114/08), надлежни орган је утврдио да за Пројекат 

ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској 

парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V, 

носиоца Пројекта  СЗР ''БЕТОН СТИЛ РАЦА'' РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР 

АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб,   потребна израда студије о процени  утицаја на 

животну средину. 
У поступку разматрања захтева, надлежном органу у законском року достављенa су 

мишљења заинтересованих грађана, заинтересоване јавности – удружења. Заинтересовани 

грађани, информисали су се и износили своје примедбе и усменим путем –  доласком у 

канцеларију и телефоном. Сви заинтересовани који су се јавили, писменим или усменим 

путем, јасно су износили своје ставове у случају изградње наведеног Пројекта. Најчешће 

примедбе, односиле су се на близину насеља, обрадивог пољопривредног земљишта у 

непосредној близини, као и уз саму границу парцеле где би се изводио горе наведени 

пројекат, чиме би по њиховом мишљењу  директно били изложени штетном утицају људи, 

биљни и животињски свет, земљиште, вода, како у непосредној близини постројења, тако 

и на широј околини. Такође,  били су против изградње постројења на наведеној локацији 

или да се одреди израда Студије процене утицаја на животну средину, у којој би се јасно 

невели сви могући штетни утицаји и одредили сви параметри неопходни за очување 

здравља људи, екосистема, земљишта, воде, ваздухе и др. за горе наведени Пројекат као и 

провера и праћење његовог утицај на животну средину у току изградње, рада и по 

престанку рада.  

 

Сагласно Закону о заштити животне средине (″Службени гласник РС″ 135/04, 

36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 

95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон),  Закону о процени утицаја на животну средину 

(″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009) и Уредби о утврђивању листе пројеката за 

које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 114/08), тачка 7. Индустријска 

прерада минерала, Став 6) Постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући 

мобилна постројења, Листе 2 пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину, за постројења преко 50т на сат, а како је Пројекат ИЗГРАДЊА 

ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 

1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије V,  капацтета 120т на 

сат, имајући у виду и примедбе и предлоге заинтересоване јавности,  одлучено је као у 

тачки 1.  диспозитива овог решења.  

            У тачки 2. диспозитива овог решења  одређен је обим и садржај Студије о процени 

утицаја на животну средину  Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

АСФАЛТА, Сп-Приземље, на катастарској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, 

класификације 125103, категорије V, носиоца Пројекта  СЗР ''БЕТОН СТИЛ РАЦА'' 

РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, на основу члана 10. 

став 4. и став 5., члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени 

гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009).   

На основу горе изнетог, решено је као у диспозитиву овог решења.  

 

            За поднети захтев плаћена је републичка административна такса у износу од     

2160,00 дин. по тарифном броју 186. Закона о републичким административним таксама 

(''Сл.гласник РС'', 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 

50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн, 93/2012, 47/2013 - 
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усклађени дин.изн 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн 45/2015 - усклађени 

дин.изн 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн 61/2017 - усклађени дин.изн 

113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин.изн, 95/2018, 38/2019-усклађени дин.изн., 

86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-усклађени дин.изн, 144/2020 и 62/2021-усклађени дин. 

изн.). 

 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити  жалба 

Министарству заштите животне средине,  у року од 15 дана од дана пријема истог, а преко 

овог органа, таксирана са 490,00 дин. републичке административне таксе, по тарифном 

броју 6. Закона о републичким административним таксама (''Сл.гласник РС'', 43/2003, 

51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – 

усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн, 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн 

65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн 45/2015 - усклађени дин.изн 83/2015, 

112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн 61/2017 - усклађени дин.изн 113/2017, 3/2018 - 

испр., 50/2018 - усклађени дин.изн, 95/2018, 38/2019-усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-

испр., 98/2020-усклађени дин.изн, 144/2020 и 62/2021-усклађени дин. изн.), 

 

 
ДОСТАВЉЕНО: 

1. носиоцу пројекта, 

2. архиви, 

3. инспекцији 

 

 

 

 

 

 

 
          ПОСТУПАК  ВОДИ:                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ: 

Негован Ивановић, дипл.инж                                           Милан Минић, дипл. правник 

 

Начелник одељења за локални економски 

              развој и пољопривреду 

     Радица Џамић Старинац, дипл.инж 

 

 

 

 

 

 

 





9/30/22, 2:42 PM еКатастар непокретности: Подаци о непокретности

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=oHfdrGsDSAc1PdWeCvR9YQ== 1/1

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 552

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 30.9.2022. 14:42:36

Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности 5fa427f9-182a-4c0c-bf3f-6dceb4d26a3d
Матични број општине: 70017

Општина: АЛЕКСАНДРОВАЦ

Матични број катастарске општине: 700312

Катастарска општина: НОВАЦИ

Датум ажурности: 29.09.2022. 14:12

Служба: АЛЕКСАНДРОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: ДОЊЕ ПОЉЕ

Број парцеле: 1663

Површина m²: 9922

Број листа непокретности: 552

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 1

Врста земљишта: ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Култура: ЊИВА 2. КЛАСЕ

Површина m²: 9922

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: СЗР БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПРАЛЕКСАНДРОВАЦ

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Забележба парцеле  
Датум: 29.7.2022. 0:00:00

Број предмета: 952-02-15-041-9609/2022

Опис: ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-15-041-
9609/2022 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Извод из базе података катастра непокретности.











Република Србија

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и изградњу

Број предмета: ROP-ALK-6237-LOC-1/2022
Заводни број: 350-20/2022-04
Датум: 13.04.2022. године
Aleksandrovac , Србија

 

 

Општинска управа општине Александровац - Одељење за урбанизам и изградњу, решавајући по захтеву инвеститора
"Самостална занатска радња бетон стил Раца Радован Мијатовић ПР", МБ55527407, Крушевица bb, Општина Александровац,
за издавање Локацијских услова за изградњу  фабрике за производњу асфалта -асфалтна база, на основу: члана 53а Закона
о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и
52/2021), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 115/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Службени гласник РС" бр. 68/2019) и Просторног плана општине Александровац ("Сл. лист
општине Александровац" бр. 4/2011), издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

1. За катастарску парцелу број 1663 КО Новаци;

2. Површина катастарске парцеле је 9922,00 м2; 

3. Класификација објеката према намени: изградња фабрике за производњу асфалта -асфалтна база, спратности -П на кат.
парцели бр.1663 КО Новаци, класификације 125103, категорије В, општина Александровац;

4. Укупна површина под објектом је 310,00 м2;

- Укупна нето површина објекта је 305,23 м2  

- Укупна бруто површина  објекта је 310,00 м2;

 

5. Намена:

Пројектована зграда има намену фабрике за производњу асфалта -асфалтна база, спратности П. Објекат је замишљен као
фабрика, и састоји у склопу једне функционалне целине - фабрика за производњу асфалта -асфалтна база, спратности -П на
кат. парцели бр.1663 КО Новаци, класификације 125103, категорије В, општина Александровац.

Форма објекта одређена је пројектним задатком инвеститора, распоредом просторија, оријентацијом објекта, и нагибом
терена. Удаљеност са источне и северне стране је условљена Просторним Планом , удаљења су према графичком прилогу.
Удаљеност бочних делова објекта је условљена правилима градње. Објекат је правилног облика. Кровна конструкција је
челична, двоводни решеткасти носач са кровним покривачем ТР пластифицираним лимом, са свим елементима за
стабилност.

У приземљу се налазе следеће просторије:

Плато асфалтне базе са диспозицијом опреме, силосима, цистерном, гориоником и силосом готове масе одакле се врши
утовар у транспортна возила, командне кућице која се налази са јужне стране.

 

6. Локација:

Изградња фабрике за производњу асфалта -асфалтна база, спратности -П на кат. парцели бр.1663 КО Новаци, класификације
125103, категорије В, општина Александровац врши се на укупној површини парцеле 9922м2. На парцели не постоје
изграђени објекти. Планирана је изградња објекта - фабрика за производњу асфалта , спратности П, положај објекта према
графичком прилогу. Укупно учешће у површини објекта 100% . Прилаз објекту је са јужне стране парцеле са некатегорисаног
пута 1742 КО Новаци -преко парцеле 1732 КО Новаци.

- Кат. парцела бр. 1663 КО Новаци се налази у обухвату Просторног плана општине Александровац (''Službeni лист општине
Александровац’’, бр. 4/2011), комерционално-пословни, производни и комплекси посебне намене у привредно - радној
зони.

 

Комерцијално-пословни, производни и комплекси посебне намене у привредним зонама.



Намена објеката:

Комерцијално-пословни комплекси су комплекси различите величине са доминантном комерцијалном наменом. Они могу
бити у оквиру осталих компатибилних намена, али најчешће су то комерцијални и пословни објекти у склопу привредних
зона, дуж примарних саобраћајница: велетржнице, складишта, дистрибутивни центри, итд..

Производни комплекси су већи производни погони, обично међусобно технолошки повезани или локације намењене
разноврсним привредним активностима: грађевински погони, складишта, робно-транспортни центри и др..

Комплекси у привредним зонама углавном су организовани као вишефункционални мешовити производно-комерцијални
комплекси у које спадају и комплекси посебне намене. Дозвољене су све групе делатности осим оних које угрожавају људе
и животну средину (земљиште, ваздух и воду).

Урбанистички показатељи: за комерцијално-пословне и производне комплексе у обухвату Плана дефинисани су
максимални урбанистички показатељи за:

комерцијално - пословне комплексе:

макс. индекс изграђености - 1,0;

макс. степен заузетости   - 50%;

макс. спратност - П + 3

мин.% зелених  -  30%;

број паркинг места на 100м2 - 2

 

призводни комплекси:

макс. степен изграђености - 1,0;

макс. степен заузетости  -  50%;

макс. спратност - до 16м (осим технол.објеката)

мин.% зелених повр1ина    - 30%;

број паркинг места на 100м2  - 1

 

Типологија објеката:

Објекти су најчешће слободностојећи, груписани на различите начине у јединствени комерцијално-пословни или
производни комплекс.

 

Правила парцелације:

Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели комплекса.

За комерцијалне, пословне и привредне комплексе дефинисана је минимална величина парцеле (комплекса) и ширина
фронта према улици:

минимална величина парцеле = 2000м2

минимална ширина парцеле = 30,00м

Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на саобраћајницу, може имати колски прилаз са друге парцеле
(сукориснички) који је минималне ширине 3,50м.

 

Положај објекта на парцели:

Комплекси у привредним зонама треба да буду тако организовани, да су комерцијални објекти, административна или
управна зграда или садржаји којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл.), позиционирани
према јавној површини (саобраћајници), а производни објекти (производне хале, магацини, складишта и сл.) у залеђу
парцеле.

Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за објекте комплекса је 5м од регулације саобраћајнице (у
простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница - информациони и контролни
пункт комплекса).

Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 1/2 висине вишег објекта, а не мање од 5м, уз обавезу садње



најмање једног дрвореда.

 

Међусобно растојање између објеката је минимално 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 4м.

Висинска регулација:

Максимална спратност комерцијално-пословних објеката у комплексу је П+3.

Максимална висина привредних објеката је 16м. Ово ограничење се не односи на технолошке и посебне објекте комплекса
(чија се површина не урачунава у корисну БРГП: димњаци, торњеви и сл.).

Правила за слободне и зелене површине на парцели:

Минимални проценат озелењених површина у комплексу је 30%.

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила (компактни засади листопадне и четинарске
вегетације).

Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне комплексе су:

- 2.00м од бочних и задње границе парцеле; и

- 6.00м према саобраћајници.

Сва неопходна заштитна одстојања - од суседа, појасеви санитарне заштите и др., морају се остварити унутар саме парцеле.

У оквиру комплекса није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније већ је неопходно предвидети
посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада.

Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити организовано у делу парцеле према јавној
површини (улици), већ мора бити визуелно заклоњено објектима или зеленилом.

У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварно- манипулативне површине и
паркинг површине за теретна возила.

 

Правила за посебне објекте у комплексима:

Дозвољава се изградња посебних објеката који се не урачунавају у корисну БРГП, као што су инфраструктурни - фабрички
димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни стубови, и др..

Посебни објекти морају бити позиционирани на парцели (комплексу) у оквиру грађевинских линија.

Дозвољена висина за рекламне стубове је 30м, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, према
технолошким потребама. Уколико су виши од 30м неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних
за безбедност ваздушног саобраћаја. Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по
безбедност и да не ометају значајно сагледљивост објеката. Потребна је верификација идејног пројекта на Комисији за
планове, пре издавања Грађевинске дозволе.

Ширина појаса регулације саобраћајница:

Појас регулације јесте простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога се изводе грађевински захвати
приликом изградње, реконструкције или одржавања јавног пута. Просторним планом утврђује се оријентациона ширина
пуног појаса регулације за: - државни пут 2. реда ширине око 20 м; и - општински пут ширине око 15 м. Одређују се следећи
обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних коридора саобраћајне инфраструктуре на подручју
Просторног плана: 1) непосредни заштитни појас - простор заштитног појаса од ивице земљишног појаса пута ширине 10 м
за државни пут 2. реда и 5 м за јавни општински и некатегорисан пут; и 2) појас контролисане изградње - пружа се од
границе непосредног заштитног појаса и износи 10 м за државни пут 2. реда и 5 м за јавни општински пут. Сви путеви
утврђени Просторним планом су јавни путеви и морају се пројектовати по прописима за јавне путеве и уз примену
одговарајућих стандарда на основу Закона о јавним путевима.

Свака грађевинска парцела мора имати директан приступ на саобраћајницу . Уколико нема директан приступ, у изузетним
случајевима може имати колски прилаз са друге парцеле(сукориснички) који је минималне ширине 2,50м, под условом да
најудаљенија тачка коловоза није даља од 25 м од габарита објекта. Уколико није испуњен овај услов, минимална ширина
сукорисничког приступа износи 3,50 м.

 

Урбанистички параметри- новопројектовано стање:

- Повшина кастарске парцеле је 9922,00 м2;

- Спратност - П- приземље;

- Висина слемена од коте терена - 14,90м;



- Индекс изграђености - 0,031; 

- Индекс заузетости за - 3,10 %;

- мин.% зелених површина  30%;

- удаљење од суседних парцела: јужна страна-60,69м, северна страна- 35,36м, западна страна- 62,03м, источна страна-
5,00м.

 

7. УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ПРИКЉУЧЕЊА

- Водни услови број 2688/1  од 17.03.2022. године, издати од ЈВП "Србијаводе" Београд Водопривредни центар" Морава"
Ниш, РЈ "Западна Морава"” Чачак.

- Услови за пројектовање и прикључење 8х.1.1.0-Д-07.06-106612-22, од 21.03.2021.године, издати од ЕПС Дистибуције, ДОО
Београд, ОДС Огранак Крушевац.

- Технички услови за прикључење на постојећу водоводну, канализациону и хидрантску мрежу издати од ЈКСП
"Александровац", бр. 636 од  14.03.2022.године.

- Услови у погледу мера заштите од пожара, издати од стране Одељења за ванредне ситуације у Крушевцу, Сектор за
ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова, број 09.17.1 Број 217-128/22, РОП-АЛК-6237-ЛОЦ-1-ХПАП-6/2022 од 
18.03.2022. године.

- Услови за пројектовање 03 бр. 021-966/2 од 06.04.2022. године, издати од "Завода за заштиту природе Србије", Нови
Београд, Јапанска бр.35.

 

8. На парцели не постоје објекти  које је потребно уклонити.

9. САСТАВНИ ДЕО ОВИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЈЕ:

-Идејно решење, ИДР-35-1/22  из марта 2022. године урађено од стране ГР "САВИЋ N&ND INŽENjERING" Александровац,
одговорно лице Лидија Савић, одговорни пројектант Лидија Савић,диг, са лиценцом ИКС 310 Е101 06.

- Водни услови број 2688/1 од 17.03.2022. године, издати од ЈВП "Србијаводе" Београд Водопривредни центар" Морава"
Ниш, РЈ "Западна Морава"” Чачак.

- Услови за пројектовање и прикључење 8х.1.1.0-Д-07.06-106612-22, од 21.03.2021.године, издати од ЕПС Дистибуције, ДОО
Београд, ОДС Огранак Крушевац.

- Технички услови за прикључење на постојећу водоводну, канализациону и хидрантску мрежу издати од ЈКСП
"Александровац", бр. 636 од  14.03.2022.године.

- Услови у погледу мера заштите од пожара, издати од стране Одељења за ванредне ситуације у Крушевцу, Сектор за
ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова, број 09.17.1 Број 217-128/22, РОП-АЛК-6237-ЛОЦ-1-ХПАП-6/2022 од 
18.03.2022. године.

- Услови за пројектовање 03 бр. 021-966/2 од 06.04.2022. године, издати од "Завода за заштиту природе Србије", Нови
Београд, Јапанска бр.35. 

 

Напомене:            

У складу са законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.
закон, 9/2020 и 52/2021):

Члан 55: Локацијски услови садрже све урбанистичке, техничке и друге услове и податке потребне за израду идејног,
односно пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, као и податке о:

4а) о томе да ли је у вези са изградњом објекта или извођењем радова у складу са издатим локацијским условима потребно
покренути поступак прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно одлуке да није
потребна израда те студије, а које надлежни орган прибавља кроз обједињену процедуру од министарства надлежног за
послове животне средине;

Члан 147, став 2: На поступак издавања привремене грађевинске дозволе и њену садржину примењују се одредбе које се
односе на издавање решења из члана 145. овог закона.

10. Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим
условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев;

11. У складу са одлуком  о општинским административним таксама (Службени лист општине Александровац, бр. 1/2009 ),
Локацијски услови- издају се уз наплату  таксе у износу од 15.000,00динара, сходно тарифном броју 9. Локацијски услови-



издају се уз наплату таксе централног регистра у износу од 2.000,00динара ("Сл. гласник РС",бр. 106/2015).

12. На издате Локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском, већу, у року од 3 дана од дана
достављања локацијских услова сходно чл. 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (Службени
гласник РС бр.68/2019).

 

 

Обрадио:

Млађи саветник

Бранислав Спасојевић, дипл.инж.арх.

 

Начелник Одељења

Александар Вучковић, дипл.инж.грађ.
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ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"СРБИЈАВОДЕ" Београд 

Водопривредни центар "Морава" Ниш 

РЈ „Западна Морава“ Чачак 

Број: 2688/1 

Датум:17.03. 2022.година 

                  Н И Ш 

 
ЂБ(112 -2688/11.03..2022.год.) 

 

На основу чл.115., 117. и 118. Закона о водама (''Сл. гласник РС'', број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 

95/2018 и 95/2018 – др.закон), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 

УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), 

Правилника у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник 

РС'', број 68/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних 

овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима 

остваривања права на градњу (број 110-00-163/2015-07 од 19.05.2015. године), решавајући по 

захтеву Општиснек управе за урбанизам и изградњу бр. ROP-ALK-6237-LOC-1/2022 од 

10.03.2022.год. (инт.бр. 350-20/2022-04) у име инвеститора „Самостална занатска радња бетон 

стил Раца Радован Мијатовић ПР“ из Крушевице бб, 37 230 Александровац (МБ: 55527407), ЈВП 

''Србијаводе'', ВПЦ Морава'' Ниш, издаје: 

 

 

ВОДНЕ УСЛОВЕ 

 

 

Одређују се технички и други захтеви, у поступку припреме и израде техничке документације за 

издавање локацијских услова за изградњу фабрике за производњу асфалта - асфалтна база на 

кат.пар.бр. 1663 КО Новаци, општина Александровац.  

 

Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката (осим за 

реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије железничких 

пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, за израду планских 

докумената, извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму и они су 

евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бројем 95 од  

17.03.2022. године; 

 

За израду техничке документације потребно је усвојити техничко-технолошка решења уз 

испуњење следећих услова: 

 

1. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката и 

усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 

1.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и 

нормативима за ову врсту објеката односно радова, с тим да предузеће које се бави 

израдом техничке документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за 

пројектанте; 

1.2. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе за ангажовање земљишта 

на предметним катастарским парцелама у зони изградње; 

1.3. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским 

прописима; 

1.4. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације;    

1.5. Техничком документацијом се морају дефинисати технички услови за извођење 

радова, чијим се извођењем може угрозити стабилност постојећих водних објеката и 

водни режим. Планираним радовима мора се обезбедити стабилност обала и дна 
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водотока (реке Трнавачка и Новачка) и одговарајући хидраулички параметри режима 

течења, уз поштовање услова који произилазе из карактеристика водотока, режима 

течења, проноса наноса, евентуалних ерозивних процеса, итд. Пројектовани објекти 

не смеју да онемогуће редовно одржавање, одбрану од поплава и друге радове на 

водном земљишту;  

1.6. Водоснабдевање пројектовати са јавне водоводне мреже (уколико постоји могућност 

за прикључак), уз обавезу постављања уређајa за мерење количине захваћене воде, 

предузимања мера за обезбеђење здравствене исправности воде за пиће према 

Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ'' бр.42/98 и 44/99), 

обезбеђење техничке исправности уређаја на водоводној мрежи;   

1.7. Уколико се за водоснабдевање производног објекта користи сопствени бунар, 

коришћење подземних вода за водоснабдевање се врши према члановима 68, 69. и 70. 

Закона о водама и то је посебно коришћење вода за које се право стиче водном 

дозволом. Министарство може привремено ограничити право на посебно коришћење 

вода: 

1.) ако је услед природних појава доведено у питање обезбеђивање количина воде 

или угрожен њен квалитет, природна равнотежа акватичних и приобалних 

екосистема или смањена безбедност од штетног дејства воде; 

2.) у случају већег оштећења водних објеката, због чега је потребна њихова 

реконструкција; 

3.) ако се вода не користи рационално и економично, у складу са уговором о 

концесији, односно са водном дозволом; 

4.) ако коришћење воде има за последицу њено загађење и угрожавање водних и 

приобалних екосистема; 

5.) у другим случајевима, који за последицу имају недостатак воде или смањену 

безбедност од штетног дејства воде;  

Експлоатацију подземних вода вршити искључиво наменски за одобрену сврху; 

1.8. У пројектној документацији приказати потребе за водом (за санитарне и технолошке 

потребе) за објекат;  

1.9. Предвидети сепарациони систем канализације за фекалне отпадне воде, отпадне воде 

(настале од прања: просторија, алата...), условно чисте и потенцијално зауљене 

атмосферске воде са манипулативних површина. Фекалне отпадне воде увести у 

непропусну септичку јаму или уређај за пречишћавање са испустом у рецепијент. 

Уколико се санитарне отпадне воде из објекта испуштају у водонепропусну септичку 

јаму, исту је неопходно периодично празнити помоћу ауто цистерни на основу 

уговора са овлашћеним Јавним комуналним предузећем или другим правним лицем 

које ће садржај из септичке јаме одвозити на постројење за пречишћавање 

комуналних отпадних вода. У случају да се испуштање санитарних отпадних вода 

врши у септичку јаму са преливом, потребно је обезбедити пречишћавање отпадних 

вода до прописаних граничних вредности емисије загађујућих материја;  

1.10. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водотокове и 

земљиште;  

1.11. Дати пројектно решење за пријем и евакуацију површинских, атмосферских вода, 

са планираних манипулативних и саобраћајних површина, које се евентуално 

загађене морају, пре испуштања у дефинисане реципијенте, пречистити до нивоа 

прописаног законом. Потенцијално зауљене воде са манипулативних површина 

увести у таложник и сепаратор масти и уља. Приступну саобраћајницу пројектовати 

са решетком  за прихват потенцијално зауљених вода или исцурелог горива. 

Прерађене отпадне воде након пречишћавања  испустити у реципијент; 

1.12. Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина се могу 

прикупљати системом ригола и евакуисати без претходног третмана у околне зелене 

површине; 

1.13. Пројектовати  систем за одвођење отпадних вода и постројења за пречишћавање 

отпадних вода тако да у складу са очекиваним количинама и квалитетом отпадних 

вода обезбеди пречишћавање  којим ће се осигурати да квалитет испуштених 
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отпадних вода буде у складу са законом и подзаконским прописима који дефинишу 

параметре квалитета ефлуента у зависности од реципијента. Утврдити могуће 

локације испуштања у реципијент односно предвидети одвожење непречишћених 

вода до најближег градског постројења за пречишћавање; 

1.14. Отпадне воде се не могу упуштати у постојеће регулисане и нерегулисане 

водотоке ни у систем јавне канализације без третмана и/или евентуално потребног 

предтретмана који их доводи до квалитета прописаног законом; 

1.15. При испуштању отпадних вода у реципијент придржавати се: 

- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 67/2011 и 48/2012 и 

1/2016). 

- Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. 

гласник РС“ број 50/2012). 

1.16. Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета    

отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (''Сл. гласник РС'', бр. 

33/2016); 

1.17. Третман отпадног муља из сепаратора масти и уља вршити према условима 

Закона за заштиту животне средине. Предузети мере за уређење манипулативног 

простора које ће обезбедити заштиту површинских и подземних вода од евентуалног 

загађења. За резервоар и опрему морају се обезбедити потребни атести; 

1.18. У пројектној документацији у графичким прилозима потребно је уцртати 

инсталације за одвођење отпадних вода, локацију сепаратора масти и уља, 

прикључно место у реципијент (ситуациони план, попречни профили), као и остале 

детаље из којих се може сагледати начин прикључења у реципијент; 

1.19. У пројектној документацији дати Упутство о мерама и поступцима које треба  

предузети у редовним, ексцесним и хаваријским ситуацијама, у коме ће се 

дефинисати: обавезе у случају евентуалног изливања течног горива и битумена или 

процуривања, обавезе око контроле сигналних уређаја, контроле стања таложника и 

сепаратора уља, као и вођење евиденције о чишћењу истих, у складу са законским и 

подзаконским  прописима који се односе на предметни објекат односно радове; 

1.20. За екцесне случајеве предвидети посебне мере интервенције (контејнер са 

струготином или неким одговарајућим материјалом, и остале мере у складу са 

законским прописима који се односе на реаговање у случају хаваријских ситуација);  

1.21.      За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу 

спречавања загађења површинских и подземних вода; 

 

 

 

2. Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да је заједно са пројектом за 

грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања 

усклађености техничке документације са издатим водним условима; 

3. По завршетку изградње објекта и техничког прегледа објекта, инвеститор је у обавези да се 

обрати Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне дозволе. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска управа за урбанизам и изградњу општине Александровац, поднела  је  захтев у 

поступку обједињене процедуре за локацијске услове бр ROP-ALK-6237-LOC-1/2022 од 

10.03.2022.год. (инт.бр. 350-20/2022-04) у име инвеститора „Самостална занатска радња бетон 

стил Раца Радован Мијатовић ПР“ из Крушевице бб, 37 230 Александровац ради добијања 

водних услова за изградњу фабрике за производњу асфалта - асфалтна база на кат.пар.бр. 1663 

КО Новаци, општина Александровац.  

Објекат је „В“ категорије, класификационе ознаке 125 103. 
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Уз захтев је, кроз систем обједињене процедуре, преузета следећа документација у електронском 

облику: 

 ИДР – Главна Свеска 0 „Изградња фабрике за производњу асфалта – асфалтна база 

Спратности –П на кат.парцели бр. 1663 КО Новаци, класификације 125103, 

категорије В општина Александровац“, бр.тех.док. ИДР-35/22, март 2022.год.,  

пројектанта  GR“Savić N&ND Inženjering”  Александровац;  

 ИДР – Свеска 1 – пројекат архитектуре – „Изградња фабрике за производњу асфалта 

– асфалтна база Спратности –П на кат.парцели бр. 1663 КО Новаци, класификације 

125103, категорије В општина Александровац“, бр.тех.док. ИДР-35-1/22, март 

2022.год.,  пројектанта  GR“Savić N&ND Inženjering”  Александровац;  

 Катастарско – топографски план, јануар 2022.год., Геодетска радња „Пирамида“ 

Брус;  

 Копија катастарског плана бр. 952-04-041-4316/2022 од 07.03.2022.год., РГЗ СКН 

Александровац;  

 Копија катастарског плана бр. 953-1/22-12 од 01.02.2022.год., РГЗ СКН 

Александровац;  

 Информација о локацији бр. 350-8/2022-04 од 02.02.2021.год., Општинска управа за 

урбанизам и изградњу општине Александровац;  

 Уверење бр. 956-306-5221/2022 од 08.03.2021.год. да на кат.пар.бр. 1663 КО Новаци 

нема уписаних/уцртаних подземних нити надземних водова, РГЗ СКН Одељење за 

катастар водова Краљево;  

 Овлашћење за Лидију Савић из Александровца издато од СЗР „Бетон стил Раца 

Радован Мијатовић ПР“ из Александровца, фебруар 2022.год.; 

 Графичка документација идејног решења у dwg– формату. 

 

На основу преузете и расположиве техничке документације констатовано је следеће:  

 

Локација на којој је планирана изградња фабрике за производњу асфалта – асфалтне базе налази 

се на кат.пар.бр. 1663 КО Новаци, а која је обухваћена Просторним планом општине 

Александровац („Службени лист општине Александровац“, бр. 4/2011). Новопројектовани 

објекат је П спратности, укупне бруто површине 310,00 м2.  

У оквиру асфалтне базе налази се:  

- плато са диспозицијом опреме,  

- силоси,  

- цистерни горионик,  

- силос готове масе одакле се врши утовар у транспортна возила,  

- командна кућица. Укупна бруто површина командне кућице је 38,00 м2 и у оквиру ње је 

предвиђена командна соба, остава и мокри чвор.  

 

Комплетна диспозиција платоа је наткривена. Капацитет асфалтне базе је 120 тона/сат.  

 

За објекат асфалтне базе планиран је прикључак на водоводну и канализациону мрежу.  

 

Објекат се налази на око 270 м од десне обале Новачке реке, на око 300 м од леве обале 

Трнавачке реке и на око 600 м од њиховог ушћа.  

 

 

На основу чл.117. Закона о водама, објекат је: типа 22. – производни или други објекат, за који се 

захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у 

површинске воде, или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе.  У смислу водне делатности, чл.43. тачка 3. Закона о водама, у 

питању је заштита воде од загађења. 
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Сагласно чл. 6. Закона о водама и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, чл. 43. став 1. Закона 

о Влади (''Сл. гласник РС'', бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07 и 65/08), рек Новачка и Трнавачка  

се убрајају у водотоке II реда и нису обухваћене Оперативним планом за одбрану од поплава 

које спроводи ЈВП „Србијаводе“.   

 

Сходно условима из диспозитива Водних услова: бр. 1.1.-1.21., техничка документација треба да 

буде на нивоу пројекта за грађевинску дозволу, у складу са одредбама Закона о водама (''Сл. 

гласник РС'', број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), Стратегијом 

управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године (''Сл. гласник РС'', број 

3/2017), смерницама из Водопривредне основе Републике Србије - Уредба (''Сл. гласник РС'', 

број 11/2002) и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 52/2021),, уз обавезне прилоге: 

- доказ да је предузеће уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним 

важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната, 

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, ...). 

 

Услов број 2. дат је у складу са чл. 118. Закона о водама водама (''Сл. гласник РС'', број 30/2010, 

93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон). 

Услов број 3. дат је у складу са чл. 122. Закона о водама (''Сл. гласник РС'', број 30/2010, 93/2012, 

101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон). 

 

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге (''Сл. гласник РС'', број 

86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова. 

 

  

Доставити: 

- Подносиоцу захтева 

-Водна књига 

-Архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац ВПЦ „Морава” Ниш     

 

                                           

________________________________                                          

 Драгана Симић, дипл.правник 
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На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге (''Сл. гласник РС'', број 

86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова. 

 

Подаци од значаја за Водну књигу: 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.1. Инвеститор 

- Назив: Самостална занатска радња бетон стил Раца Радован Мијатовић ПР 

- Матични број: 55527407 

- Седиште: Крушевица бб 

- Град/општина: Александровац 

 

1.2. Издато решење: 

- Назив надлежног органа: ЈВП „Србијаводе“ Београд, 

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 

2.1. Тип објекта: број 22)  

Назив објекта: асфалтнa базa на кат.пар.бр. 1663 КО Новаци, Александровац  

 

2.2. Административни положај: 

- Округ: Расински, 

-     Град/Општина: Александровац, 

- Насеље: Новаци. 

 

2.3. Хидрографски положај: 

- Слив: водно подручје Морава, подслив Западна Морава 

- (водоток, акумулација, језеро, подземна вода): реке Трнавачка и Новачка, 

- Ток уз објекат (јавна канализација, канал, поток, водоток): / 

 

2.4. Област водопривредне делатности: заштита од вода  

 

2.5. Основни карактеристични податак: асфалтна база капацитета 120 t/h. 

 

3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

3.1. Обрађивач: Ђурђа Богићевић, маст.инж.геол. 

3.2. Промене у подацима, број и датум (решења о измени, закључка о исправци, решења о 

укидању, решења о поништењу): / 

3.3. Напомена: / 

 

 

 

 











Р е п у б л и к а С р б и ј а 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

Нови Београд, Јапанска бр. 35  

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803 

Факс: + 381 11/2093-867 

 

 

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о 

заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 

14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закони, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 

68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и 

чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 

95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву ROP-АLK-6237-LOC-10/2022 од 

23.03.2022. године, Општине Александровац, Општинска управа, Одељење за урбанизам и 

изградњу, ул. Јаше Петровић бр. 18/36, за издавање услова заштите природе за потребе 

израде локацијских услова за изградњу фабрике за производњу асфалта - асфалтне базе на 

к.п. бр. 1663, К.О. Новаци, општина Александровац, дана 06.04.2022. године под 03 бр. 021-

966/2, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Предметна катастарска парцела на којој се планира изградња фабрике за производњу 

асфалта - асфалтне базе не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен 

или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже 

Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010)). 

Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе: 
 

1) Радови за изградњу фабрике за производњу асфалта - асфалтне базе на к.п. бр. 1663, 

К.О. Новаци, општина Александровац могу се извести према достављеном Идејном 

решењу и правилима уређења и грађења која су дефинисана Прострним планом 

општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, бр. 4/2011); 

2) При извођењу радова манипулативни простор ограничити на минимално потребну 

површину како би се избегле негативне последице на непосредно окружење; 

3) За приступ радних машина и довожење грађевинског материјала до локације 

извођења радова, као и одвожење шута, вишка грађевинског материјала и другог  

отпада, користити искључиво постојеће прилазе и саобраћајнице; 

4) Сав грађевински и други материјал који се користи у току предметне изградње 

привремено депоновати на обележеним и заштићеним локацијама унутар парцеле; 

5) У току изградње предузети све мере предострожности како не би дошло до 

изливања горива и уља из возила и грађевинских машина или било каквих других 

штетних материја, у циљу заштите земљишта, подземних и површинских вода од 

загађења. Уколико дође до хаварије обавезна је санација површине; 

6) Предвидети све неопходне превентивне мере ради спречавања акцидентних 

ситуација, као и одговарајуће активности уколико до њих дође, уз обавезу 

обавештавања надлежних инспекцијских служби; 

7) Током извођења радова неопходно је одржавати примерен ниво комуналне хигијене, 

односно предвидети систематско прикупљање и депоновање отпада који се јавља у 

процесу предметне изградње;  



8) Током предвиђених радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у 

животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке и вибрација не 

сме прећи граничне вредности индикатора буке; 

9) За спољно осветљење, применити одговарајућа техничка решења у складу са 

функцијом локације и потребама површина. Изворе светлости усмерити ка тлу у 

складу са мерама за спречавање негативног утицаја на птице и слепе мишеве;  
10) Све деградиране површине по завршетку радова треба довести у одговарајуће 

функционално стање усаглашено са непосредном околином, а преостали  

грађевински материјал уклонити; 

11) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно 

чл. 99. Закон о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству заштите 

животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка 

овлашћеног лица. 

 

1. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 

сагласности предвиђене позитивним прописима. 

2. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не 

отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев 

за издавање новог решења. 

3.  За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне 

документације, потребно је поднети нови захтев. 

5.  Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са 

чланом 2. став 4. тачка 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за 

издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 

106/2013). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Надлежни орган – Општина Александровац, Општинска управа, Одељење за урбанизам и 

изградњу, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-

966/1 од 23.03.2022. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде 

локацијских услова за изградњу фабрике за производњу асфалта-асфалтне базе на к.п. бр. 

1663, К.О. Новаци, општина Александровац. Захтев за издавање локацијских услова за 

предметну изградњу Општини Александровац, Општинској управи, Одељењу за урбанизам 

и изградњу, поднео је Инвеститор Самостална занатска радња „Бетон Стил Раца“ Радован 

Мијатовић ПР, Крушевица б.б., општина Александровац. 

 

Уз захтев достављено је Идејно решење број IDR-35-1/22 из марта 2022. године, 

пројектанта GR  “ SAVIĆ   N&ND  INZENJERING, ул. Заплањска бр. 86, Алесандровац, 

главни пројектант је Драган Љубеновић, дипл.инж.арх., бр. лиценце: 300 5093 03.  

 

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је 

да се планирају радови на изградњи фабрике за производњу асфалта - асфалтне базе на к.п. 

бр. 1663, К.О. Новаци, општина Александровац. Планирана је изградња објекта – фабрике 

за производњу асфалта, спратности П, укупне бруто површине 310 m2.  Објекат је 

правилног облика. Плато асфалтне базе са диспозицијом опреме, силосима, цистерном 

гориоником и силосом готове масе одакле се врши утовар у транспортна возила, командне 

кућице која се налази са јужне стране. Прилаз објекту је са јужне стране парцеле са 

некатегорисаног пута 1742 К.О. Новаци – преко парцеле 1732 К.О. Новаци.  

 

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у 

складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите 



природе из диспозитива овог решења. Предметна катастарска парцела се не налази унутар 

заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у 

обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије.  

 

Предметни радови могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем. 

 

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, 

бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), Закон о заштити од 

буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), Уредба о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник РС“, бр. 102/2010), Просторни план општине Александровац 

(„Службени лист општине Александровац“, бр. 4/2011). 

 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба 

се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке 

административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, 

позив на број 59013 по моделу 97. 

 

 

 

в.д. Д И Р Е К Т О Р А 

 

Марина Шибалић 

 

 

 

по Одлуци в.д. директора  

02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године 



   
Назив фирме: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

АЛЕКСАНДРОВАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ 
РАЧУН: 160-361824-34 Банка Интеса 

ПИБ: 100365240 МАТИЧНИ БРОЈ: 07100124 
 Шифра делатности: 3600  

 
 

Адреса: Улица 10. август 46, 37230 Александровац  
Телефони: Централа / факс: 037 / 3552 - 155 Дежурна служба: 037 / 3751 - 696 

Електронска пошта: jksp@mts.rs Веб адреса:   www.jksp-aleksandrovac.com 

 

Број:636 

Датум:14.03.2022. 

Александровац 

 

     Поступајући по захтеву Одељења за урбанизам и изградњу број 350-20/2022-04 (број 

у обједињеној процедури РОП-АЛК-6237-ЛОЦ-1/2022) од 09. марта 2022. год. а у 

складу са чланом 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 Уредбе о локацијским условима 

"Службени гласник РС" бр. 35/15, 114/15 и 117/17), и на основу члана 11, 12, 13 и 14, 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

("Службени гласник РС" бр. 68/2019), а за инвеститора „Самостална занатска радња 

бетон стил Раца  Радован Мијатовић ПР“, за издавање услова за пројектовање и 

прикључење, у процесу издавања Локацијских услова за изградњу:  

фабрике за производњу асфалта – асфалтна база, спратност П, на кат. парцели бр. 1663, 

КО Новаци, општина Александровац, класификације 125103, категорије В, а након 

извршеног увида на лицу места, на основу приложене документације, члана 53a, 54, 55, 

56 Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19 и 37/2019 –др. закон), ПГР-а Александровац ( „Сл. лист Општине 

Александровац“ бр. 1/2012) и Одлуке о изградњи и одржавању водовода и канализације 

(Међ. Сл. лист бр. 8/93), ЈКСП „Александровац“ , издаје следећу:  

 

ИНФОРМАЦИЈУ 

1. Не постоје услови за прикључење на постојећу водоводну мрежу ЈКСП 

„Александровац“, јер на датој локацији не постоји секундарна водоводна мрежа којом 

управља ЈКСП „Александровац“ из Александровца.  

2. Не постоје услови за прикључење на канализациону мрежу ЈКСП „Александровац“, 

јер на датој локацији не постоји канализациона мрежа којом управља ЈКСП 

„Александровац“ из Александровца.  

                                                                                                               

mailto:jksp@mts.rs
http://www.jksp-aleksandrovac.com/


PEIIYEJILIKA CPEIIJA
MIIHIICTAPCTBO YHYTPAIIIB}IX IOCJIOBA
CEKTOP 3A BAHPEIHE CIITYAII}IJE
OAe.rerre 3a BaHpeAHe clrryarluje y Kpyureeqy
09.17 .l 6poj 217 -r28 122

ROP-ALK -6237 -LO C- 1 -HPAP-6 I 2022

,{ana 18.03.2022. ro.qune
Kpymenaq
13.B.l

MrEnucrapcrBo yHyrparrrrlr,rx rocJroBa Peuy6nuxe Cp6uje, Cexrop 3a BaHpeAue curyaquje,
OAe.nerre 3a BaHpeAHe cr,rryarrnje y Kpyruenqy, Ha ocHony vr.54. 3axona o rnaHuparLy pI

urrpagrru (,,Cr. rJracHrIK PC", 6p. 72109,81/09 - lrcnp., 64110-ogrryra YC, 24111, l2lll2,
542113-ottryra YC, 50/13-osnyxa YC, 98/13-oArryra YC, l32ll4, 145114,83/18, 3lll9,37ll9 -
Ap. 3arou, 912020 u 52121), \r. 20 cras 2 Ypeg6e o roraqujcKl{M ycrloBLrua (,,C1. ruIacHLrK PC",
6p.11512020) u llpau{rrHrrxa o rocryrKy cuponoferra o6je4urseHe rrpoqeAype eneKrpoHcKrIM

rryreM (,,C1. rnacur.rK PC", 6p. 6812019), perranajyhu uo 3axreBy Onrurplucre yrpaBe Onrurr.lne

Anercau4poBarl - OAerserra sa yp6anu3aM I,I I43rpa,$6y, 6poj 350-2012022-04 ot 10.03.2022

roArrHe, .qocraBJbeHoM y rrMe r{HBecrr,rropa "CaMocrarHa 3aHarcKa paArba 6etou crur PaIIa

PaAosaH Mr.rjaronuh", r.r3 Kpyrresuqe, olrurr{Ha Anexcau4poBall, y [ocrylrxy u34aBarua

noraqujcrux ycJroBa y oKBr{py o6jegrrrene rporleAype eJreKrpoHcKHM nyreu ROP-ALK-6237-
LOC- 1 -HP AP -6 12022, usgaj e :

ycJroBE v tIoIJIEAv MEPA 3AIITTIITE OA fIOXAPA

3a u:rpa4rry $a6puxe 3a rrpor,r3BoAlby ac$a-ura -acQantua 6asa, cupauroctu fI, rIoBpmLIHe

il : 310 n:f, Ha Kar. rapqenu 6p.1663 KO Honaqu, orrllrrHa AnercangpoBall, rpeMa

AocraBJbeHou rl4ejuon peuerby, r.Ispafeunu oA crpaHe GR " SAVIC N&ND INZENJERING",
LIDIJA SAVIC PR., AlercaHApoBaII.

Y sesfl r{3AaBarba oBrrx ycnoBa, o6aneruraBaMo Bac Aa onaj opran HeMa floce6urx yclona

y norneAy Mepa 3arnrr.rre oA rroxapa, Kao r.r Aa je y ([asu upojeKroBarba IrpeAMerHor o6jexra ca

cBr,rM npuna4ajyhnu uncralaquja:ua, onpeMoM Lt ypefajuua notpe6uo rplrMeHlrrrr Mepe

3arrrrr{Te oA uoxapa tt excn.nosuja yrnpfeue 3aKoHrrMa, TexHrrrrxrrM npoflucrrMat

craHAapArrMa [r ApyrHM aKTrrMa xojuua je ype[ena o6.rracr 3arrrrlrre oA rroxapa.

flpulurorra upojexronarra uorpe6no je rpeABLIAeru ynotpe6y uarepujana r onpeMe 3a

rojy ce irlory o6es6e1prcu rasneruraju lr arecrHa AoKyMeHTaIIwja ol, Aonaahux aKpeAI,IToBaHLrx

ra6oparop*rja u osrauheHrx r.rHcr[Tyqzja sa rl3AaBalbe arecra, y3 rlollrroBalbe [porleAype

[pr,r3HaBarba r{HocTpaHr.rx r{cflpaBa o ycarnauleHocTu, y cKJIaAy ca 3aronoM o TexHLIqKI,IM

3axreBlrMa 3a rrpor,r3BoAe r{ oqerLuBt}rby ycarnalrleHocrl,I (,,Cr. rnacruaK PC'., 6p. a9l202l).

I4zlaru ycnoBr.r y rrorneAy Mepa 3arrrrr{Te oA rroxapa cy cacraBHI,I Aeo noraqnjcxux

ycJroBa, Ha ocHoBy rojux ce us4aje Peureme o rpafennucxoj Ao3BoJIrI, roje je norpe6no

AocraBrrrr,r osoN,r OAeJrerby y cKJraAy ca.ur.138. 3axoua o [naHrparby I{ I{3rpaAmr.r (,,C1. ilIacHI,IK

PC", 6p. 7212009,8112009-ucnp.,64l20l0-opryxa yC,24l20ll, 12112012,4212013-osnyxa YC,

5012013-owryr<a YC, 9812013-otnyxa YC, 13212014, 14512014, 8312018,3112019,3112019-tp.

3arou, 912020 w 5212021).



CxoAno ,aLl23. 3arona o [naHr{parby r,r }r3rpaAvbtt, a y crnaAy ca o,upe,q6aua IIpanuJIHI{Ka o

rocryrrKy crrpoBobema o6jegurreHe [poqeAype eJIeKrpoHcKHM nyteM (,,C1. TJIaoHI,IK PC", 6p.

68119), u qn.33.3arona o 3arrrrlrrrr oA rroxapa (,,Cr. rnacHLIK PCoo,6p. 111109,20115 u87ll8)
norpe6no je, upe or[oqrrbarsa [ocryrrxa sa yrepllrBarbe uoAo6Hoctl,I o6jexara sa yuotpe6y,

AocraBuTr,r Ha cariracuocr upojexre sa usnoleme o6jexara, uuju je cactanru.I Aeo Lr flanuu
upojexat 3aIIITI,ITe oA rloxapa.

Taxca y r.r3Hocy oa 17.860,00 4znapa yrnplena je cxogno rapr.I(fnoM 6p. I u 46 3axosa o
peny6nuunrM aAMlrHr.rcrparrrBHrrM raKcaMa (,,Cr. rracHLIK PCoo, 6p. 43103, 51103,53104,42105,

61105,101/05, 42106,47107, 54108, 5109,35110,50111,55112,93112,47113, 50116,61117 ll3ll7,
3/18, 50/18 ,3812019 -ycrc.naf enu AlrH. r.r3n., 86119,9012019 - I{crlp., 98120, 144120 u 62121).

YCJIOBE AO CTABI,ITI,I :

l.Ouuruancxoj yupasn o[rrrrr{He ArexcaH4poBall - O4eremy zayp6atwzaM }I I,I3rpaAI6y

2.O.qeremy 3a BaHpeAne cntyaurje Kpyruenaq

HAIIENHI4ITO
IIoTrryKoBHI.IK

AEJbEITA
uonuquje

A-nercaugap

k-



 

  

REPUBLIKA SRBIJA 

REPUBLÎ KI GEODETSKI ZAVOD 

SLU@BA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ALEKSANDROVAC 

Br.952-02-15-041-9609/2022 

29.07.2022.god. 

ALEKSANDROVAC 

 

 

     REPUBLÎ KI GEODETSKI ZAVOD - SLU@BA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ALEKSANDROVAC, na osnovu Pravilnika o unutra{wem ure|ewu i 

sistematizaciji radnih mesta u Republi~kom geodetskom zavodu, broj 110-7/2020 od dana 10.10.2020.godine, postupaju}i po slù benoj 

dù nosti, na osnovu ~lana 16. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Slù beni glasnik RS", br.41/18, 95/18, 

31/19 i 15/20) i ~lana 136. stav 1. i ~lana 140. Zakona o op{tem upravnom postupku ("Slù beni glasnik RS", broj 18/16) donosi 

 

    

RE[EWE   

   

   1. Dozvoqava se provo|ewe promene u bazi podataka katastra nepokretnosti:    

 

     - List nepokretnosti broj 552 KO NOVACI 

 

     Promena namene zemqi{ta na nepokretnostima prikazanim u A-listu i to: 

     kat.parcela 1663, WIVA 2.klase, povr{ina 9922m2, Poqoprivredno zemqi{te 

     Tako da novo stawe glasi: 

     kat.parcela 1663, WIVA 2.klase, povr{ina 9922m2, Gra|evinsko zemq.izvan gra|.podr. 

     Vlasnika MB:55527407 SZR BETON STIL RACA RADOVAN MIJATOVI] PR ALEKSANDROVAC, POQANA KRU[EVICA BB sa delom poseda 1/1, 

 

 

     2. - Upis u katastar nepokretnosti iz stava 1. ovog dispozitiva izvr{en je danom dono{ewa ovog re{ewa. 

 

     3. - Lice iz stava 1. dispozitiva ovog re{ewa je oslobo|eno pla}awa Republi~ke administrativne takse za zahtev. 

 

 

    

Obrazlo`ewe 

 

 

     REPUBLÎ KI GEODETSKI ZAVOD - SLU@BA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ALEKSANDROVAC postupaju}i po slù benoj dù nosti, a na osnovu 

dostavqenog RE[EWE BROJ:320-308/2022-06 OD 04.07.2022.GODINE ODEQEWA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I POQOPRIVREDU OP[TINSKE UPRAVE 

OP[TINE ALEKSANDROVAC donela je re{ewe za TRAJNU PROMENU NAMENE KORI[]EWA OBRADIVOG POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA U NEPOQOPRIVREDNE SVRHE, 

ODNOSNO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE VAN GRA\EVINSKOG PODRÛ JA na nepokretnostima navedenim u stavu 1. dispozitiva ovog re{ewa. 

 

     Na osnovu ~lana 57. stav 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Slù beni glasnik RS", br.41/18, 95/18, 

31/19 i 15/20), a po sprovedenom postupku utvr|eno je da su ispuweni uslovi  pa je odlu~eno kao u dispozitivu ovog re{ewa. 

 

     Oslobo|eno pla}awa republi~ke administrativne takse za zahtev shodno ~lanu ____ ta~ka ______ Zakona o republi~kim 

administrativnim taksama ("Slù beni glasnik RS", broj 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-uskla|eni din.izn., 

55/12-uskla|eni din.izn., 93/12, 47/13-uskla|eni din.izn., 65/13-dr.zakon, 57/14-uskla|eni din.izn., 45/15-uskla|eni din.izn., 

83/15, 112/15, 50/16-uskla|eni din.izn., 61/17-uskla|eni din.izn., 113/17, 3/18-ispr., 50/18-uskla|eni din.izn., 95/18, 38/19, 

86/19, 90/19, 98/20-uskla|eni din.izn., 144/20 i 62/21). 

 

     Odredbom ~lana 2. Zakona o republi~kim administrativnim taksama ("Slù beni glasnik RS", broj 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 5/09, 

54/09, 50/11, 70/11-uskla|eni din.izn., 55/12-uskla|eni din.izn., 93/12, 47/13-uskla|eni din.izn., 65/13-dr.zakon, 57/14-uskla|eni 

din.izn., 45/15-uskla|eni din.izn., 83/15, 112/15, 50/16-uskla|eni din.izn., 61/17-uskla|eni din.izn., 113/17, 3/18-ispr., 

50/18-uskla|eni din.izn., 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20-uskla|eni din.izn., 144/20 i 62/21) visina republi~ke administrativne 

takse za prù awe usluga RGZ-a, utvr|uje se tarifom. 

 

     Zakonom o republi~kim administrativnim taksama ("Slù beni glasnik RS", broj 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 


Text Box
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70/11-uskla|eni din.izn., 55/12-uskla|eni din.izn., 93/12, 47/13-uskla|eni din.izn., 65/13-dr.zakon, 57/14-uskla|eni din.izn., 

45/15-uskla|eni din.izn., 83/15, 112/15, 50/16-uskla|eni din.izn., 61/17-uskla|eni din.izn., 113/17, 3/18-ispr., 50/18-uskla|eni 

din.izn., 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20-uskla|eni din.izn., 144/20 i 62/21) nije propisana taksa za promenu namene zemqi{ta u 

katastru nepokretnosti. Iz iznetog razloga se ne napla}uje republi~ka administrativna taksa za prù awe usluga RGZ-a. 

 

     UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog re{ewa dopu{tena je ̀ alba Republi~kom geodetskom zavodu u Beogradu u roku od 8 dana od 

dana dostavqawa ovog re{ewa. 

 

     @alba se podnosi Republi~kom geodetskom zavodu u Beogradu preko SLU@BE ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ALEKSANDROVAC neposredno 

pismeno ili usmeno na zapisnik ili {aqe preporu~eno putem po{te sa pla}enom administrativnom taksom u iznosu od 490.00 dinara na 

ìro ra~un buyeta Republike Srbije broj 840-742221843-57 Model 97 Poziv na broj 500014060019071162 po tarifnom broju ______ Zakona o 

republi~kim administrativnim taksama ("Slù beni glasnik RS", broj 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-uskla|eni 

din.izn., 55/12-uskla|eni din.izn., 93/12, 47/13-uskla|eni din.izn., 65/13-dr.zakon, 57/14-uskla|eni din.izn., 45/15-uskla|eni 

din.izn., 83/15, 112/15, 50/16-uskla|eni din.izn., 61/17-uskla|eni din.izn., 113/17, 3/18-ispr., 50/18-uskla|eni din.izn., 95/18, 

38/19, 86/19, 90/19, 98/20-uskla|eni din.izn., 144/20 i 62/21). 

 

 

                                                                               (M.P.)                 Ovla{}eno lice 

 

                                                                                      _____________________________________________ 

 

Dostaviti: 

1.MIN.POQOPRIVREDE [UMARSTVA I VODOPRIVREDE-UPRAVA ZA POQ.ZEMQI[TE, BEOGRAD, NEMAWINA 22-26 

2.ODEQEWE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I POQOPRIVREDU OP[.UPRAVE OP[TINE ALEKSANDROVAC, JA[E PETROVI]A 

3.SZR BETON STIL RACA RADOVAN MIJATOVI] PR ALEKSANDROVAC, POQANA, KRU[EVICA BB 

4.ARHIVI 
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Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња 
Фабрике за производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 
1663 КО Новаци, општина Александровац   
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 



Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња 
Фабрике за производњу асфалта – асфалтна база спратности П, на кп.бр. 
1663 КО Новаци, општина Александровац   
 
 

 

 

„BETON STIL RACA“ 

Графички прилози: 
 

 Макролокација; 

 Микролокација; 

 Катастарско-топографски план од 14.01.2022. године, РС, Општина Александровац, 
КО, Новаци; 

 Ситуациони план асфалтне базе - Идејно решење, Пројекат архитектуре, бр. техничке 
документације 35-1/22, март 2022. године, „Savić N&ND INŽENJERING“, 
Александровац; 

 Основа темеља асфалтне базе - Идејно решење, Пројекат архитектуре, бр. техничке 
документације 35-1/22, март 2022. године, „Savić N&ND INŽENJERING“, 
Александровац; 

 Основа приземља асфалтне базе -  Идејно решење, Пројекат архитектуре, бр. 
техничке документације 35-1/22, март 2022. године, „Savić N&ND INŽENJERING“, 
Александровац; 

 Пресек B-B асфалтне базеа - Идејно решење, Пројекат архитектуре, бр. техничке 
документације 35-1/22, март 2022. године, „Savić N&ND INŽENJERING“, 
Александровац; 

 Детаљи цистерне -  Идејно решење, Пројекат архитектуре, бр. техничке 
документације 35-1/22, март 2022. године, „Savić N&ND INŽENJERING“, 
Александровац; 

 Комадна кућица, основа приземља - Идејно решење, Пројекат архитектуре, бр. 
техничке документације 35-1/22, март 2022. године, „Savić N&ND INŽENJERING“, 
Александровац. 

 

 



Назив прилога:

ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА - МAКРОЛОКАЦИЈА

Oдговорно лице:
Евица Рајић, дипл.еколог

Назив документа:
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ:
ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА - АСФАЛТНА БАЗА
СПРАТНОСТИ П, НА КП.БР. 1663 КО НОВАЦИ, ОПШТИНА
АЛЕКСАНДРОВАЦ

Oбрађивач:
ЕCOLogica URBO DOO
Крагујевац
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Евица Рајић, дипл.еколог

Назив документа:

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ:
ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА - АСФАЛТНА БАЗА
СПРАТНОСТИ П, НА КП.БР. 1663 КО НОВАЦИ, ОПШТИНА
АЛЕКСАНДРОВАЦ

Oбрађивач:
ЕCOLogica URBO DOO
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INVESTITOR:

SADRŽAJ: SITUACIJA

Lidija   M. Savic, dig  br. licence 310E10106

ODGOVORNI PROJEKTANT:

OBJEKAT:

"SAVIC   N&ND INZENJERING", Lidija Savic,PR
Ul.J.Petrovica 18/36, Aleksandrovac

Razmera: 1:500

LOKACIJA: k.p. 1663  KO  Novaci, Aleksandrovac PROJEKTANT SARADNIK:

Broj lista: A01

Datum: mart  2022.god

Asfaltna   baza
spratnosti P

SZR "BETON STIL RACA "
Krusevica b.b., Aleksandrovac

Tehnička
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TABELA  PRIZEMLJA  ASFALTNE BAZE

r.b. prostorije obrada poda m2

1 plato  asfaltne  baze beton 272,00

2 komandna  soba beton 33.23

P neto    =              305,23 m2
P bruto    =             310,00 m2
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