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1.

ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉA
ОСТОЈИЋЕВО

Изради Урбанистичког плана приступило се на основу Одлуке о изради
Плана детаљне регулације локације постројења за пречишћавање отпадних вода
насеља Остојићево („Службени лист општине Чока“, број 13/12) и у складу са чл.
27-32. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010-УС, 24/2011 и 121/2012) и чл. 29. и 33.
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011).
Плански основ за израду плана је Урбанистички план насеља Остојићево
(Сл.лист општине Чока, бр. 10/89) (у даљем тексту: Урбанистички план) који је
утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.
2.

ЦИЉ ДОНОШЕЊА ПЛАНА

План обухвата простор који је Урбанистичким планом насеља Остојићево
намењен за месни пречистач. Обухваћено подручје је неизграђено. Основни циљ
израде Плана је стварање оптималних услова за решавање проблема одвођења и
пречишћавања отпадних вода насеља Остојићево, формирањем простора за
локацију пречистача. У просторном смислу, нова организација унапредиће
функцију простора.
На основу планиране намене основни циљ уређења простора је да се:
- усагласе решења у плану и простору са одредбама планова вишег реда,
- омогући оптимално решење за уређење простора и изградњу
комуналног објекта добијено на основу анализе стања и промена у
простору, и анализе могућности развоја подручја, а у циљу уређења у
складу са смерницама утврђеним планом вишег реда, и
- приступи решавању имовинско-правних односа, односно јавног интереса
на планираном грађевинском земљишту јавне намене.
Планом се утврђују правила уређења и правила грађења у складу са
наменом земљишта, мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре, нивелациона
решења, регулационе линије, грађевинске линије са елементима за обележавање
на геодетској подлози и даје се економска анализа и процена улагања из јавног
сектора.
3.
ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ
ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА ОСТОЈИЋЕВО
Посматрано подручје у обухвату Плана детаљне регулације локације
постројења за пречишћавање отпадних вода је земљиште у ванграђевинском
подручју катастарске општине Остојићево, уз грађевинско подручје насеља
Остојићево.
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Претежна намена у обухвату Плана је пољопривредно земљиште – њива и
налази се уз мелиоративни канал „Велика Ђурђева бара“. Обухват плана чине
парцеле бр. 3533, 3534 и 3536/1 чија је укупна површина 87а 20m2.
Предметне катастарске парцеле налазе се у катастарској општини
Остојићево и уписане су као приватна или државна својина:
Табела 1: Катастарски подаци о парцелама
БРОЈ
ЛИСТА
НЕПОКРЕТ
НОСТИ

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

НАЧИН
КОРИШЋЕЊА
И КАТАСТАРСКА
КЛАСА

ПОВРШИНА
ha a
m2

СВОЈИНА

КОРИСНИК-ВЛАСНИК

1218

3533

Њива 4. и 5. класе

61 92

Приватна

СВОЈИНА - Чобанов
Васа Остојићево

1868

3536/1

Виноград 1. класе

15 60

Приватна

1970

3534

Земљиште под
објектом
(некатегорис. пут)

9 68

Државна

Укупно:

СВОЈИНА – Шалбот
Жофија,
Остојићево
КОРИСНИК –
Општина Чока

87 20

План детаљне регулације локације постројења ће утврђивањем општег
интереса на предметној локацији бити основ за решавање имовинско правних
односа, односно експропријацију приватних парцела.
Генерална оријентација постојеће канализационе мреже је проистекла из
топографских и теренских услова. Сходно овој оријентацији, важећим
Урбанистичким планом насеља Остојићево дефинисана је микролокација
постројења. Локација постројења за пречишћавање отпадних вода је изван
границе грађевинског подручја северно од насеља.
Уз локацију уређаја, са источне стране пролази мелиорациони канал Велика
Ђурђева бара – главни канал подсистема „Ђурђева бара“. Наслањање предвиђене
локације на мелиорациони канал је повољно.
Саобраћајна инфраструктура микролокације је такође повољна, с обзиром
да се парцела налази у близини насеља ~300м (улицом Словачком) од државног
пута Iб бр.11 (М–24) (ул. Хајдук Вељкова). Приступ локацији
постоји
некатегорисаним путем (парцела 3534) који се мора проширити. Инфраструктура
(водовод, електроинсталација и телекомуникациона инсталација) такође имају
могућност прикључка на јавну мрежу у ул. Хајдук Вељковој.
Положај планиране локације постројења у односу на насеље је са аспекта
доминантних ветрова такође повољан. Доминантни ветрови су из правца северо –
запада и југоистока. Оба праваца су за насеље у односу на локацију постројења
повољна.
У складу са планираном наменом простора у оквиру границe плана
обезбедиће се спречавање свих облика загађивања као и услови и мере за
остваривање квалитетних услова животне средине.
Општина Чока је по прибављеном Мишљењу надлежне службе за заштиту
животне средине Општине Чока донела, Одлуку о приступању изради стратешке
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процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину, која је саставни
део одлуке о изради Плана. („Службени лист општине Чока“, број 5-8/2012).
За потребе израде Плана тражени су и прибављени услови или мишљења
од надлежних институција и предузећа:
o Мишљење у поступку издавања водних услова од ЈВП Воде Војводине из
Новог Сада под бројем I-275/7-12 од 26.04.2012.г.
o Мишљење РХМЗ-а из Београда, под бројем 92-I-1-80/2012, од
22.02.2012.г.
o Решење о водним условима Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство бр.104-325-460/2012-01 од
21.08.2012.год.
o Услови за израду Плана од ЈКП „Чока“ из Чоке бр.192 од 06.03.2012.г.
o Услови од „Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, Електродистрибуција
Суботица из Суботице бр.3.30.4-1007/2012 од 23.07.2012.г.
o Технички услови од „Телекома Србија“ Београд, Дирекција за технику,
извршна јединица Зрењанин/Кикинда, РЦ Кикинда, број 0025-51218/1НП од 22.02.2012.г.
o Решење Покрајинског завода за заштиту природе из Новог сада под
бројем 03-1792/3 од 11.12.2012.г.
o Списак свих објеката под заштитом или претходном заштитом на
територији Општине Чока, Међуопштински завод за заштиту споменика
културе Суботица бр. 136-2/7 од 22.03.2013.год.
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II. ПЛАНСКИ ДЕО
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1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.1.1. Граница плана
Обухват границе Плана локације пречистача отпадних вода насеља
Остојићево је простор предвиђен за ову намену, у катастарској општини
Остојићево у ванграђевинском подручју насеља, уз северну границу грађевинског
подручја – омеђен са севера и југа пољопривредним земљиштем а са истока
каналом - мелиорациони канак Велика Ђурђева бара (види припадајући графички
прилог бр.02) и чине га површине целих катастарских парцела бр.3533, 3534 и
3536/1.
За почетну тачку описа границе обухвата Плана утврђена је тачка број 1 где
се граниче
парцеле 2921 , 127 (пут-улица), 3503/5 и 3534 (пут) све К.О.
Остојићево. Даље граница продужава северном границом парцеле 3535 , до тачке
2 где скреће западном страном парцеле 3533 преко лома у тачки 3 и наставља
до тачке 4 где скреће према истоку до тачке 5, затим скреће јужно до тачке 6 где
се парцела 3533 граничи са парцелама 3534 и 3618. Даље граница иде источном
страном парцеле 3534 до тачке 7 где скреће према западу до тачке 8 где
наставља јужном границом парцеле 3536/1 до тачке 10 где се ломи према северу
до тачке 11 и даље западном страном парцеле 3534 затвара круг до тачке 1.
Површина која је обухваћена планом је 87а 20m2 .
1.1.2. Граница грађевинског подручја
Сво земљиште обухваћено овим Планом је предвиђено да буде грађевинско,
тако да се граница грађевинског подручја овог Плана поклапа са границом
обухвата Плана.
1.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Предметни простор се налази на пољопривредном земљишту, у
ванграђевинском подручју насеља Остојићево.
У границама обухвата плана, УП-ом насеља Остојићево је предвиђена нова
урбанистичка целина – радна површина за пречистач отпадних вода. У циљу боље
прегледности, лакше обраде и једноставнијег сналажења и употребе плана,
урбанистичка целина локације пречистача подељенe је на зоне за које важе иста
правила уређења и грађења. На графичком приказу број 04. је дата подела
простора обухваћеног Планом на карактеристичне целине и зоне. Та подела
изгледа овако:
•
•
•

зона постројење за пречишћавање отпадних вода насеља
Остојићево + резервисан простор за могућност проширења
постројења.
зона приступне саобраћајнице и
зона заштитног зеленила
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1.2.1. Концепција уређења и детаљна намена земљишта по
целинама и зонама
•

Зона постројење за пречишћавање отпадних вода насеља
Остојићево:

Обухвата радни простор потребан за изградњу постројења за
пречишћавање отпадних вода насеља. Предвиђено је решавање проблема
пречишћавања отпадних вода насеља формирањем радног простора пречистача,
који задовољава потребе становништва, на источном делу (половини) парцеле
3533. Друга (западна) половина парцеле је резервисана за могућност проширења
пречистача, уколико се временом укаже потреба за то. Пречишћена вода би се
упуштала у део постојећег канала Велика Ђурђева бара.
Урбанистичким планом насеља Остојићево предвиђа
сепарационе канализационе мреже: фекалне и атмосферске.

се

изградња

У оквиру ППОВ биће предвиђен СБР систем – секвенцијални шаржни
реактор. Основни објекти ППОВ су:
- главна црпна станица ЦС;
- погонска зграда у којој су смештени: лабораторија, просторија за компактно
постројење (песколов и сепаратор масти), компресори, складиште за хемикалије и дозирање, просторија за дехидрацију муља;
- СБР реактори;
- силос за вишак муља;
- шахт за маст и шахт за узорковање;
- водомерни шахт;
- изливна грађевина;
Након третмана, пречишћена вода се упушта у мелиорациони канал.

―
―
―
―

Капацитет постројења за насеље Остојићево износи :
број становника по попису 1991
3040
број становника по попису 2002
2844
пројектни период
25 година
усвојен еквивалентни број становника 3000

1. Максимална дневна количина отпадне вода
2. Органско оптерећење
3. Еквивалентни број становника

m3/d
kgBPK5/d
ES+стан

675
180
3.000

Хидрауличко оптерећење следи из следећих специфичних норми потрошње воде:
- просечна норма потрошња воде
150 l/st.d
- коефицијент дневне неравномерности
1,6
- максимална норма потрошње воде
240 l/st.d
- однос отпадна / питка вода
0,85
- максимална норма отпадних вода
204 l/st.d
- учешће инфилтрације (10 %)
20.4 l/st.d
- меродавна норма за прорачун отпадних вода
225 l/st.d
- максимална дневна количина отпадних вода
675 m3/d
Очекивани карактеристични састав отпадних вода (маса и концентрација) за крај
пројектног периода приказан је у следећој табели:
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бр

Параметар

1
2
3
4
5

BPK5
HPK
Сусп.материје
Укупан азот
Укупан фосфор

3

ES

m /d

3.000

675

Норматив
g/ES.d
60
120
70
11
1,8

Маса
kg/dan
180
360
210
33
5,4

Концент
mg/l
266
533
311
49
8

Очекивани квалитет ефлуента по водним условима за овај тип насеља је према
следећем:
- органско оптерећење
- ХПК
- суспендоване материје
- укупан азот
- укупан фосфор

20 mgBPK5/l
125 mg/l
35 mg/l
15 mg/l
2 mg/l

Остали параметри из састава отпадних вода морају удовољити и одредбе из
Правилника о опасним материјама у води (Сл.Гл.РС, 31/82). Испуњавање ових
одредби се постиже доношењем и доследним спровођењем Одлуке о канализацији,
којом се, између осталог, регулишу и граничне концентрације појединих параметара
отпадних вода које се прихватају у систем јавне канализације. С обзиром на скоро
искључиви карактер отпадних вода из домаћинстава, основне предпоставке за
испуњавање одредби претходног Правилника су испуњене.
Постигнути ефекти се доказују систематском контролом путем дневних, протоку
пропорционалних композитних узорака.
Потребан степен пречишћавања износи:
бр
1
2
3
4
5

Параметар
БПК5
ХПКбихр
Сусп.материје
Укупан азот
Укупан фосфор

Улаз
266
533
311
49
8

Излаз
20
125
35
15
2

%
92
76
89
69
75

Комплекс намењен постројењу за пречишћавање отпадних вода треба да
испоштује све мере заштите које таква врста објеката треба да испуни.
Радни простор пречистача сем објеката постројења, садржи неопходне
манипулативне површине, (сервисна саобраћајница, платои, паркинзи), као и
зеленило.
•

Зона приступне саобраћајнице:

Приступна саобраћајница је предвиђена да буде у функцији саобраћајног
повезивања садржаја унутар локације са насељем и категорисаном путном
мрежом. Обзиром на стање постојеће саобраћајне инфраструктуре потребне су
одговарајуће мере (изградња ) за опремање дела улице Словачке саобраћајном
инфраструктуром , која ће повезивати садржаје локације која је предмет обраде
овог плана, са категорисаном путном мрежом.
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Зона приступне саобраћајнице се формира спајањем постојеће парцеле
некатегорисаног пута (кат.парц.бр.3534) и прве суседне парцеле пољопривредног
земљишта (кат.парц.бр.3536/1).
Планирана ширина коридора приступне саобраћајнице је 12,0 m са
ширином коловоза 4,0m (делимично проширење за мимоилажење од 6,0m)
представља површину која служи за постављање саобраћајне, хидротехничке,
енергетске и остале планиране комуналне инфраструктуре.
•

Зона заштитног зеленила :

Заштитно зеленило је планирано на ободним деловима парцеле
пречистача. Заштитно зеленило треба формирати од група садница
лишћара, четинара и шибља, које одговарају станишним условима.
Заштитно зеленило ће имати функцију заштите и поправљања
микроклиматских услова овог простора.
1.2.2. Нумерички показатељи
У наредној табели дати су нумерички показатељи планираних садржаја.
Површине по појединим наменама изражене су у m2, а исказано је и њихово
учешће у односу на укупну бруто површину.
Табела 2. Намена површина

НАМЕНА ПОВРШИНА
КОМПЛЕКС ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

површина – m2

проценат %

2742

31,4

600
840
1302

6,9
9,6
14,9

ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА
- коловоз
- зелена површина
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

2528
895
1633
3450

29
10,3
18,7
39,6

УКУПНО :

8720

100%

- површина под објектима
- манипулативне и површине за паркирање
- слободне и зелене површине

1.3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
У границама обухвата овог Плана све површине су површине јавне
намене: (приступна) саобраћајница, радна површина пречистача и заштитно
зеленило.
Површине јавне намене заступљене су са 100%.
Планом je утврђенa површинa јавне намене, односно површина локације
пречистача, коју чине – радни простор ППОВ са заштитним зеленилом– на
постојећој парцели (3533) и јавни пут - приступна саобраћајница (парцела
бр.3534, настала спајањем постојеће парцеле 3534 и 3536/1), према графичком
приказу бр.03 у размери 1:500.
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Табела 3. Парцеле које чине површину јавне намене

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕРНЕ
приступна саобраћајница, радна
површина пречистача, и заштитно
зеленило.
Укупна површина:

ПАРЦЕЛЕ

3533 и 3534(3536/1)
87а 20m2

1.3.1. План регулације
Планом регулације су дефинисане нове регулационе линије планског
подручја.
Регулационе линије су дефинисане постојећим међним тачкама
(графички приказ број 03).
Табела 4.Списак координата постојећих међних тачака:
Бр.тачке

Y

Х

1

7435360.94

5083866.49

2

7435444.31

5083888.98

3

7435449.53

5083916.93

4

7435448.39

5083935.88

5

7435598.12

5083974.73

6

7435597.51

5083937.85

7

7435597.47

5083933.00

8

7435593.73

5083931.69

9

7435593.54

5083924.09

10

7435361.18

5083853.01

11

7435361.19

5083860.55

1.3.2. План нивелације
Подручје обухваћено планом је терен са котама од 74.20 до 78.40 mnv (пад
терена према каналу Велика Ђурђева бара). Због денивелације постојећег терена ,
неопходно је нивелисање на простору планираног приступног пута, као и
нивелација комплекса пречистача који се мора подићи, како рад постројења не би
био угрожен подземним или атмосферским водама. Кота објеката постројења се
планира на 75,7 mnv до 79,2 mnv. Нивелету коловоза приступне саобраћајнице и
манипулативних површина комплекса прилагодити нивелацији планираних
објеката у комплексу. Насталу денивелацију планираних објеката и околног
терена решити у оквиру комплекса обликовањем шкарпе или изградњом подзида.
Планом нивелације (на графичком приказу број 05) дефинисане су коте
прелома и нагиби нивелета саобраћајница и крећу се од 0,4–8,4 %. Нивелационим
решењем су дате смернице нивелације, којих се у фази пројектовања треба
начелно придржавати.
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1.4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА

1.4.1. Парцелација
У обухвату Плана нема планиране парцелације.
1.4.2. Препарцелација
На основу Планом одређених регулационих линија (графички приказ број
0.5) у обухвату Плана се задржава постојећа парцела бр.3533 , а постојећа
парцела бр. 3534 се проширује спајањем са парцелом 3536/1 и образује се
грађевинска парцела површине јавне намене (приступни пут) .
•
•

Парцела бр.3534: - Приступни (јавни) пут
Парцела бр.3533: - Комплекс пречистача, приступне и манипулатувне
површине и заштитно зеленило

Табела 5.Списак координата планираних међних тачака нове парцеле:
ПАРЦЕЛА 3534
Бр.тачке

Y

Х

1

7435360.94

5083866.49

2

7435444.31

5083888.98

6

7435597.51

5083937.85

7

7435597.47

5083933.00

8

7435593.73

5083931.69

9

7435593.54

5083924.09

10

7435361.18

5083853.01

11

7435361.19

5083860.55

У оквиру дела парцеле намењене пречистачу, оградом дефинисати и обезбедити
ужи радни простор постројења за пречишћавање отпадних вода.
1.4.3. Исправке граница парцела
У обухвату Плана нема исправки граница парцела.
1.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.5.1. Зона постројења за пречишћавање отпадних вода насеља
Остојићево
У насељу Остојићево планирани систем каналисања отпадних вода је
сепаратни, што значи раздвојене системе одвођења санитаних и индустријских oд
атмосферских отпадних вода.
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Комплекс постројења предвидети у ограђеном – контролисаном простору
ради заштите објеката, контролисаног уласка и извођења интервенција на објекту,
као и других мера заштите и одржавања.
Простор за постројење решава се са предвиђеном могућношћу проширења:
- I - постројење предвиђено за становништво , а
- II- резервисан простор за потенцијалну индустрију.
Положај објеката унутар комплекса
дефинисати према захтевима
технолошког процеса поштујући мере безбедности и заштите које таква врста
објеката треба да испуни.
У оквиру комплекса предвидети неопходне манипулативне површине,
тротоаре и зеленило.
За прикључење планираног постројења на постојећу канализацију предвиђа
се:
− довођење употребљених вода из насеља изградњом доводног колектора
до локације пречистача,
− одвођење пречишћене воде до канала за одвод.
Степен искоришћености земљишта је максимум 60%, а степен изграђености
1,5; Спратност објеката П до П+1 или је одређују технолошки захтеви.
1.5.2. Зона коридора приступне саобраћајнице
У
следеће
-

оквиру коридора приступних саобраћајница потребно је обезбедити
просторно-планске и саобраћајне елементе:
ширина коридора: минимум 12 m,
ширина саобраћајних трака: 3,5 – 6,0m
издигнути ивичњаци или ивичне траке ширине 0,2 m,
са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу
криве трагова меродавног возила које ће користити предметни
саобраћајни прикључак,
- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско
оптерећење као и на државном путу.
Прикључење приступног пута на државни пут Iб бр.11 (М24), подразумева
решавање саобраћајница у улицама (грађевинском подручју) насеља.
Приступна саобраћајница функционише и као јавни пут, на делу парцеле
иза улаза у комплекс пречистача наставља као некатегорисани пут.
1.5.3. Зона заштитног зеленила
Заштитно зеленило формирати унутар планског простора око радних
површина и саобраћајница, углавном од аутохтоних група високих и средње
високих садница лишћарског порекла са спратом шибља (Quercus ceris, Quercus
petrea, Quercus robur, Acer campestre, Acer tataricum, Prunus spinosa, Crataegus
monogyna, Rosa sp.). Четинарске врсте могу да чине 10% укуног зеленила, ради
поправљања естетске слике пејсажа у јесењем и зимском периоду године.
Површину затравити смешом трава отпорном на гажење.
Избор врста за заштитно зеленило је условљен биљногеографским,
фитоценолошким и станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки
материјал отпоран на природне и новостворене станишне услове.
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1.6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

1.6.1. Саобраћајна инфраструктура
Саобраћајну инфраструктуру чини приступна саобраћајница – (сада
некатегорисани пут) – и манипулативне саобраћајнице за слабо саобраћајно
оптерећење – асфалтни приступни пут ширине 4.0 m, (на месту проширењамимоилажења 6,0 m) као и тротоари.
Планирана саобраћајница је предвиђена за условно - двосмерни саобраћај
који унутар самог радног простора постројења за пречишћавање прелази у
манипулативне површине. Уз објекте су предвиђене неопходне манипулативне и
пешачке површине.
Површине за стационарни саобраћај решавати у оквиру парцеле комплекса.
Ширина паркинг простора за управно паркирање путничких возила износи од 2,30
до 2,50 m, а дужина од 4,60 до 5 m. Паркинзи могу бити урађени и тзв.
“перфорираним” плочама - префабрикованим танкостеним пластичним (или сл.)
елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење
возила и истовремено омогућавају одржавање (узгајање) ниског растиња.
Саобраћајне површине приказане су на графичком приказу бр.05 у размери
1:500.
1.6.1.1. Услови за уређење и изградњу саобраћајне инфраструктуре
Основни услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре су обавезна
израда главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз придржавање
одредби:
- Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр.
101/05 и 123/07),
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 41/09 и 53/10),
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 50/11),
- Техничких прописа из области путног инжењеринга,
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
1.6.2. Водна инфраструктура
У планском простору нема изграђених инсталација
канализације.
Планирану хидротехничку инсталацију и објекте чине:
- водоводна мрежа,
- канализација отпадних вода,
- ППОВ за насеље Остојићево и
- канализација пречишћене воде.

водовода

и

1.6.2.1. Услови за уређење и изградњу водопривредне
инфраструктуре
Снабдевање водом
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Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити са насељског
изворишта. Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих
планираних радних садржаја и објеката питком водом, као и водом за заштиту од
пожара. Новопланирану мрежу треба прикључити на најближи постојећи
насељски вод који се (према условима надлежног дистрибутера – ЈКП „Чока“)
налази у раскрсници ул Хајдук Вељка и ул. Словачке.
Противпожарна потреба за водом износи 10 l/s, што је уједно, количина
потребна за димензионисање хидрантске мреже.
На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних
вентила и муљни испуст. Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према
важећим прописима и стандардима.
Трасе водовода водити у зеленој површини како расположива ширина
уличног и путног профила то дозвољава.
Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним
инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви и извести према условима
управљача пута.
Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0m - 1,2m од нивелете
терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.
Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задовољити потребе
снабдевања водом и дефинисана је на графичком приказу бр.06 у размери 1:500.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
За прикључење планираног постројења на канализацију насеља предвиђа
се:
1. Изградња канализационе мреже у насељу. Канализацију радити по
сепаратном систему
2. Пречишћена вода ће се упуштати у мелиорациони канал велика
Ђурђева бара, који пречишћене воде одводи у реку Тису.
3. Настале санитарне и процедне воде из погонске и командне зграде
постројења одводе се гравитационо цевоводима до испред грубе
решетке, одакле се потискују на почетак процеса пречишћавања.
Атмосферске воде се одводе на зелене површине и у атмосферске
канале. Условно чисте атмосферске и расхладне технолошке отпадне
воде, чији кавалитет одговара II класи вода, могу се без пречишћавања
испуштати у атмосферску канализацију или мелиорациони канал.
Пречишћавање отпадних вода вршити на постројењу за пречишћавање
отпадних вода (ППОВ).
Технолошки поступак на постројењу за прераду отпадних вода мора бити
такав да квалитет пречишћених вода на испусту у реципијент, обезбеди
одржавање IIб класе воде према уредби о категоризацији водотока и Уредби о
класификацији вода (Сл.гласник СРС бр.5/68), као и Правилнику о опасним
материјама у водама (Сл.гласник СРС бр.31/82).
У односу на канал објекти постројења за пречишћавање отпадних вода
морају бити удаљен мин. 10,0 m од ивице канала. Предвиђени појас има функцију
радно-инспекционе стазе. У овом појасу није дозвољена градња надземних
објеката (шахтови, ограде и др.) и садити дрвеће, а подземни објекти морају бити
статички димензионисани на оптерећење од грађевинске механизације која се
користи при одржавању канала или реконструкцији објекта.
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Минимални пречник цевовода не сме бити мањи од 200 mm.
Минималне падове цеви одредити у односу на усвојени цевни материјал,
према важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви).
Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза.
Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности
надлежног комуналног предузећа.
Уређење испуста у канал изводити уз претходно прибављене услове и
сагласности надлежног водопривредног предузећа.
Планирана канализациона мрежа у потпуности ће задовољити потребе
одвођења отпадних и атмосферских вода и дефинисана је на графичком приказу
бр.06 у размери 1:500.
1.6.2.2. Услови за прикључење на водну инфраструктуру
Прикључење планског простора на уличну водоводну мрежу извести према
условима надлежног комуналног предузећа.
Прикључак објекта на водоводну мрежу у комплексу извести преко
водомерног шахта смештеног на парцели.
Где је потребно, предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже, а
у складу са условима противпожарне заштите.
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према
условима надлежног комуналног предузећа.
Дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину цевовода.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без
пречишћавања упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине
унутар парцеле.
Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у
канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања
унутар самог комплекса.
Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију пречистити на
сепаратору уља и брзоталоживих примеса.
1.6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1.6.3.1. Снабдевање електричном енергијом
На планском простору нема изграђене електроенергетске инфраструктуре.
Напајање електричном енергијом планираних корисника планског простора
обезбедиће се са најближе 20 kV мреже и нове стубне трансформаторске станице
(СТС) унутар радног простора комплекса пречистача. Напајање 20 kV кабловским
водом трафостанице извешће се по електроенергетским условима добијеним од
надлежне Електродистрибуције у Суботици.
Електроенергетска мрежа (високонапонска и нисконапонска) за потребе
напајања корисника, планираних садржаја у зони, јавног осветљења и других
садржаја на планском простору, градиће се подземно у планираним трасама дуж
коридора приступне саобраћајнице. Дуж приступне саобраћајнице изградиће се и
мрежа јавног осветљења.
Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења (''Службени лист СРЈ'', бр. 11/96).
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1.6.3.2. Услови за уређење и изградњу електроенергетске
инфраструктуре
Високонапонску и нисконапонску мрежу у обухвату Плана градити
подземно.
Електроенергетске каблове полагати на зеленим површинама поред
саобраћајница и пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод
пешачких стаза.
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8 m.
Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1,0
m од саобраћајница.
При укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну
цев, а угао укрштања треба да буде око 90 о.
При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова
најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,0 за
каблове напона преко 10 kV. Угао укрштања треба да буде 90о.
Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и
канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално
растојање мора бити веће од 0,5 m.
Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви
водовода или канализације.
При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода
вертикално растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и
паралелном вођењу 0,5 m.
Светиљке за осветњеље саобраћајница поставити на стубове расвете поред
саобраћајница на минималном растојању од 1,0 m од коловоза, а на међусобном
растојању до 40,0 m и ван колских прилаза објектима.
За расветна тела користити расветна тела у складу са новим технологијама
развоја.
Тачан распоред, врста расветних тела, висина и тип стубова одредиће се
главним пројектом.
1.6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску
инфраструктуру
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу извести подземним
кабловима по условима надлежног ЕД предузећа.
1.6.4. Електронска комуникациона инфраструктура
На планском простору нема изграђене електронске комуникационе
инфраструктуре, те је исту потребно обезбедити за потребе планираних
корисника.
Од постојећих резерви месне електронске комуникационе мреже у насељу
потребно је обезбедити електронску комуникациону мрежу за потребе одвијања
електронског комуникационог саобраћаја корисника планског простора.
Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати и градити једнострано,
дуж прилазне саобраћајнице.
За потребе корисника планског простора потребно је положити цеви за
електронску комуникациону мрежу, којом ће се омогућити примена и коришћење
широкопојасних сервиса.
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1.6.4.1. Услови за уређење и изградњу ЕК инфраструктуре
Целокупну ЕК мрежу (фиксна телефонија, КДС, интернет и др.) градити у
складу са важећим законским прописима и техничким условима.
ЕК мрежа ће се у потпуности градити подземно.
Дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање 0,8 m. ЕК мрежу
полагати поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од саобраћајнице или
поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ЕК каблове полагати
испод пешачких стаза.
При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у
заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90о.
При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање
растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV и 1,0 m за каблове напона
преко 10 kV.
При укрштању најмање растојање мора бити 0,5 m, а угао укрштања 90о.
При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално
растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу
0,5m.
Уређаји и опрема УПС (МСАН) поставиће се у метално кућиште слободностојећи орман на јавној површини.
1.6.4.2. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову
технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим
планираним објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до
просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар парцеле корисника, или до
објекта на јавној површини.
Прикључење објеката у телекомуникациони систем решити изградњом
прикључка (подземне мреже ) од постојеће уличне мреже до приступачног места
на фасади објекта у коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман.
Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем може се извести према тим
условима.
1.6.5. Уређење зелених површина
У обухвату Плана једино зеленило представљају јавне зелене површине,
односно зелене површине јавног коришћења, које ће се формирати у простору око
радних површина , поред приступне саобраћајнице и у самом радном простору
комплекса пречистача.
Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2,0 m од ивице коловоза, а
шибље 2,0 m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало
да буде мање од 4,5-7,0 m, што зависи од избора врста. Растојање између
дрворедних садница је најмање 5,0 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15,0
m. Композициони принципи озелењавања треба да стварају максималне
погодности за заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и
повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања. Заштитно зеленило
треба да чине претежно аутохтоне листопадне врсте.
У зони ужег радног простора око објеката су формиране колско-пешачке
површине ради лакше комуникације у оквиру радног простора и треба да садржи
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минимум 30% зеленила. Насип непосредно око објеката постројења треба да је
покривен травом. Изоставља се садња високе вегетације.
Слободне травнате површине унутар радног простора треба допунити са
декоративном партерном вегетацијом листопадних и четинарских врста, цвећа и
перена.
У појасу уз канал (10m од ивице канала) и у заштином - инфраструктурном
појасу не планирати високо зеленило.
1.6.5.1. Услови за уређење и подизање зеленила
Обавезна израда главних пројеката озелењавања, који ће детерминисати
прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред,
технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према
техничким нормативима за пројектовање зелених површина.
Табела 9. Дрвеће и шибље садити на удаљености од одређених инсталација и то:

Водовода
Канализације
Електрокаблова
ТТ мреже

Дрвеће
1,5 m
1,5 m
2,5 m
1,0 m

Шибље

0,5 m

Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене
врсте.
Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.
1.7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ

1.7.1. Заштита природних добара
У планском простору према условима надлежне установе за заштиту нема
заштићених нити предложених за заштиту природних добара, као ни посебно
вредних делова природе, , тако да се Планом не предвиђају посебне мере
заштите.
Услови Завода за заштиту природе Србије, Радне јединице у Новом Саду,
издати за потребе израде ПДР за локацију пречистача у Остојићеву, бр.03-1792/3
од 11.12.2012.г.
1.7.2. Заштита непокретних културних добара
Према подацима надлежне установе за заштиту споменика културе, на
простору обухваћеном овим Планом нема евидентираних непокретних културних
добара. У случају да се наиђе на било какве археолошке трагове или археолошке
предмете, у току извођења земљаних радова на предметном простору, потребно је
обавестити надлежну институцију за заштиту.
1.7.3. Заштита живота и здравља људи
Посебне мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на
становништво дате су у законским и подзаконским актима, који се односе на
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здравље и безбедност људи и заштиту на раду. При изградњи инфраструктурних
објеката обавезно је водити рачуна о поштовању прописа о техничким
нормативима и стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при
постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним
међусобним растојањима.
Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, неопходно је
дефинисати и мере заштите у случају ванредних ситуација и удеса. У том смислу,
у циљу заштите живота и здравља становништва, неопходно је стриктно
поштовати урбанистичке и друге услове и нормативе, дефинисане низом
законских и подзаконских аката.
На основу: географских, морфолошких, хидролошких, демографских и
других карактеристика, констатује се да подручје обухвата Плана може бити
угрожено од: пожара, земљотреса, метеоролошких појава (атмосферског
пражњења, олујних ветрова и града), поплава (подземних вода), техничкотехнолошких несрећа (акцидената) и ратних дејстава.
Услови заштите од елементарних непогода
Предметни простор је угрожен од елементарних непогода. У циљу заштите,
планира се озелењавање слободних површина, регулација атмосферских вода и
изградња водоводне и канализационе мреже.
Остојићево се налази у сеизмичком подручју 7оМСЅ скале.
Заштита од земљотреса обезбедиће се:
- прорачуном на отпорност за земљотрес јачине најмање 7º MCS за све
објекте;
- поштовањем прописане минималне ширине саобраћајних коридора, како
би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.
Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних
ветрова и града) обезбедиће се:
- извођењем громобранских инсталација у складу са одговарајућом
законском регулативом;
- заштита од олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног
зеленила;
- заштита од града обезбедиће се постојећим противградним станицама,
са којих се током сезоне одбране од града , по потреби, испаљују
противградне ракете.
Заштита од поплава (подземних вода) обезбедиће се:
- поштовањем основне намене канала који пролазе поред и кроз
предметни простор, односно насеље, и имају најважнију улогу у
евакуацији атмосферских вода из насеља (сачувати интегритет каналске
мреже и припадајућих објеката);
- поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње
хидротехничких објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста и
сл.).
Заштита од пожара
Обавеза инвеститора је да гради објекте од ватроотпорних материјала.
Ради заштите од пожара, планом су утврђене адекватне мере.
Мере се односе на планирану удаљеност између објеката.
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Градња саобраћајница мора бити према датим правилима (потребне
минималне ширине, минимални радијуси кривина и слично) која ће омогућити
приступ ватрогасним возилима до сваког објекта.
Угроженост од пожара зависи и од изграђености парцеле, материјала од
кога је објекат изграђен и од присуства запаљивих и експлозивних материјала.
Одговарајући капацитет водоводне мреже обезбеђује проточни капацитет и
притисак за ефикасно гашење пожара.
Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и реализовани у складу
са Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 111/09) и осталим
важећим прописима и релевантним стандардима. У подручју обухвата плана се
морају поштовати сви прописани хигијенски и противпожарни услови изградње.
Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) обезбедиће
се:
-

-

-

-

-

предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце, која
је штетна или разарајућа по тло или његове особине;
складиштење горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима
одвијати у осигураним подручјима, у циљу спречавања истицање горива
и мазива, а сличне услове применити на мазивна уља, хемикалије и
течни отпад;
паркирање грађевинских машина вршити само на уређеним местима, уз
предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и
нафтиним дериватима;
разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу градње и боравка
радника у зони градилишта, спречити његовим систематским
прикупљањем и депоновањем на за то уређеним депонијама;
уколико дође до хаварије возила, које носи опасне материје у
прашкастом или грануларном стању, зауставити саобраћај и обавестити
специјализовану службу која обавља операцију уклањања опасног
терета и асанацију коловоза;
уколико дође до несреће возила са течним опасним материјама,
зауставити
саобраћај,
алармирати
надлежну
службу
и
специјализоване екипе за санацију несреће.

Заштита људи и материјалних добара од ратних дејстава
обезбедиће се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;
- на основу услова, које су инвеститори планираних објеката
дужни да траже од Министарства одбране Републике Србије –
надлежног одсека за одбрану.
1.7.4. Мере и услови заштите и унапређења животне средине
У циљу заштите животне средине, с обзиром на специфичности и обим
планираних садржаја у обухвату Плана, неопходно је предузети одређене мере
заштите воде, ваздуха и земљишта.
На локацији постројења могућа су загађења као последица редовне
експлоатације, и као последица акцидентних ситуација које могу бити изазване
хаваријом постројења.
Случајна (акцидентна) загађења, која настају као последица хаварије
постројења, представљају потенцијалну опасност за загађење површинских и
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подземних вода. Вероватноћа овог акцидента зависи од више фактора од којих су
најзначајнији: квалитет материјала, конструкције и израде, одржавања и др. Обим
последица у оваквим случајевима битно зависи од конкретних локацијских
карактеристика тла итд.
Ради заштите од негативних утицаја, мере заштите обухватају мере којима
ће се смањити аерозагађење, бука и спречити акцидентне ситуације у комплексу:
- воду за пиће, санитарне потребе и против-пожарну заштиту треба
обезбедити из насељског водовода;
- одвођење фекалних и отпадних вода треба спровести пластичним
цевима до грубе решетке на постројењу;
- атмосферске воде са платоа код механичког пречишћавања, сакупљају
се и шаљу на почетак пречишћавања;
- пројектом саобраћајнице , носивост коловозне конструкције треба
усагласити са саобраћајним оптерећењем и носивошћу теретних возила
која ће их користити;
- инсталисати сву прописну опрему за заштиту од пожара, те исте
контролисати и правилно користити;
- предузети све превентивне мере које спречавају и елиминишу могуће
акциденте;
- комунални отпад ће се сакупљати, третирати и одлагати на адекватан
начин поштовањем услова и обавеза прописаних Законом о управљању
отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09) и осталом актуелном
законском регулативом, што се нарочито односи на посебне категорије
отпада, који може настати у технолошким процесима;
- правилним избором биљних врста формирати заштитно зеленило у циљу
побољшања микроклиматских услова и заштите простора у обухвату
Плана (таложења честица прашине, асорпције гасова, заштите од
инсолације, ветра).
Ободни део комплекса треба да садржи углавном заштитне, док средишњи
део уз објекте подразумева декоративне парковске врсте зеленила;
За објекте, који ће бити лоцирани на простору обухвата Плана, а могу
имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган мора прописати
потребу израде Студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом
о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09),
Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројекта 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).
Планирани објекти морају имати адекватно изведене инсталације за
заштиту објеката од пожара и атмосферског пражњења, у складу са Законом о
заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09) и правилницима који
уређују заштиту од пожара, као и Правилником о техничким нормативима за
заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", бр. 11/96).
Обавезе субјеката чије делатности утичу или могу утицати на квалитет
ваздуха уређене су Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр.
36/09), а односе се на обезбеђење техничких мера за спречавање или смањење
емисија у ваздух праћење утицаја сопствених делатности на квалитет ваздуха и
обезбеђење других мера заштите у складу са овим Законом и законима којима се
уређује заштита животне средине.
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1.8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње
и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:
- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној
оријентацији објеката;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани,
комбиновани материјали и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне
расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне
колекторе) као фасадне и кровне или самостојеће елементе где техничке
могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање
потрошње свих енергетских уређаја у објекту;
- размотрити могућност искоришћења геотермалне енергије бушењем
бунара и постављањем топлотних пумпи за пренос енергента од извора
до циљног простора.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова
својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини
саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање
употребне дозволе.
1.9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ИЛИ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

У обухвату Плана нема локација за које се обавезно ради урбанистички
пројекат или расписује јавни архитектонски или урбанистички конкурс, као основ
за даљу реализацију (израду пројектно-техничке документације, изградњу и
уређење).
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана,
су следећа:
- Конструкцију
објеката
прилагодити
осцилацијама
изазваним
земљотресом јачине 7 MCS скале;
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених
вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне
средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09);
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о
заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09);
- Изградњу објеката вршити у складу са одговарајућом општинском
одлуком и важећим техничким нормативима за склоништа, као и
условима надлежног одсека за одбрану.
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За изградњу и уређење површина јавне намене поред горе наведених
општих правила грађења, примењују се правила дефинисана у тачки 1.5.
УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ.
2.2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Плански простор је предвиђено да буде површина јавне намене коју чине
површине целих парцела бр. 3533, 3534 и 3536/1. Величина парцела су довољне
да приме све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као
и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости и индекса
изграђености парцеле. У оквиру планског простора је предвиђена препарцелација
којом се парцели 3534 додаје површина парцеле 3536/1.
2.2.1. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на
границе парцеле
У зависности од захтева технолошког процеса, у оквиру радног комплекса
објекти се повлаче у дубину парцеле. Грађевинске линије у планском простору су
дефинисане условима на терену и условима које дефинишу суседне парцеле.
Грађевинска линија се одређује:
- према приступном путу – повлачи се у односу на регулациону линију за
минималну ширину (2,0m).
- према каналу - повлачи се у односу на регулациону како би од ивице
канала била одмакнута минимум 10m.
- према парцели пољопривредног земљишта, повлачи се за 6m.
2.2.2. Услови за изградњу објеката. Највећи дозвољени
индекс заузетости и индекс изграђености парцеле.
Дозвољени индекс заузетости парцеле је максимално 60% комплекса,
односно парцеле. Дозвољени индекс изграђености парцеле је максимално 1,5. У
склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина.
У индекс заузетости у овом случају се практично рачунају сви објекти и
саобраћајно - манипулативне површине на парцели, јер је потребно обезбедити
минимално 30% за зелене површине.
2.2.3. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској
парцели
Међусобну удаљеност објеката у комплексу пречистача условљава
технолошки процес уз обавезу да су задовољени услови противпожарне заштите.
Трафостаница за сопствене потребе извести као стубну, за рад на 20 kV
напонском нивоу. Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну мрежу
затражити од надлежног предузећа.
Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне
телекомуникационе мреже и опреме, мобилних централа, базних радио станица,
као и антене и антенски носачи могу се поставити у зони радних садржаја, у
оквиру објекта (у и на објекту) у оквиру комплекса. Објекат за смештај
телекомуникационе опреме може бити зидани или монтажни. Напајање
електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV.
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Радни простори у оквиру планског простора на којима се налазе објекти
који представљају непосредну опасност по живот људи, као и објекти специјалне
намене, ограђују се транспарентном или делимично зиданом оградом висине 2,2m
или на начин који одреди надлежни орган, одбносно прописи који уређују
предметну делатност.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која
се ограђује и морају обезбедити проточност саобраћаја и услове противпожарне
заштите.
2.2.4. Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање
возила
Приступ парцели, је решен са јавног пута – приступном саобраћајницом. За
радни простор у оквиру планског простора мора се обезбедити колски прилаз.
Колски прилаз је минималне ширине 3,5m са минималним унутрашњим радијусом
кривине од 7,0 m. Приступну саобраћајницу и саобраћајно-манипулативне
површине унутар радног простора извести са различитим ширинама (у зависности
од делатности, технолошког процеса, врсте очекиваних возила и расположивог
простора) и свим потребним елементима за комфорно кретање.
У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1,0 m, а
ширина колске саобраћајнице мин. 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин.
6,0 m, односно мин. 7,0 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради
противпожарне заштите. Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и
платоа у оквиру радних комплекса треба димензионисати у зависности од врсте
возила која се очекују, а препорука је за средње тешки саобраћај.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле
мора се обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и теретна возила.
Величина једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5 m х 5,0 m, док је за
теретно возило мин. 3,0 m х 6,0 m. Оквирно се рачуна једно паркинг место на 70
m2 радног простора, али се за конкретне локације и радне садржаје паркинзи
димензионишу у зависности од изабраног система паркирања, врсте и величине
очекиваних возила, претпостављеног броја корисника и расположивог простора,
као и у складу са важећим прописима који одређену делатност уређују.
Паркинзи за бицикле се изводе по потреби, са обезбеђивањем засебне
површине мин. 0,6 m2 по бициклу.
2.2.5. Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената
објеката
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби,
на традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих
елемената, укључујући и готове монтажне објекте). При обликовању објеката
тежити ка савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме
функционалности и естетског изгледа. Ускладити архитектонски израз свих
објеката на парцели, а слободне површине парковски озеленити.
Диспозиција планираних објеката и садржаја, дата у графичком приказу
бр.05 у Р-1:500, као и њихови капацитети су оквирни и њихово позиционирање и
димензионисање је условљено функционалним решењем и условима надлежних
установа и предузећа. Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом
законском регулативом, која уређује конкретну област, а избор материјала вршити
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имајући у виду специфичну намену објекта/простора и са становишта коришћења,
одржавања и обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта
техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара
морају се испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање
ватрогасног возила и извођење интервенција.
При пројектовању и изградњи радних комплекса поштовати важеће прописе
за громобран, електричну мрежу, димњаке и погоне са лако запаљивим
материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није
удаљен најмање 6,0 m од објекта или дела објекта у ком бораве или се дуже
задржавају људи, уколико то техничким прописима није другачије одређено.
Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно
прозорских површина, уз то лаке преградне зидове и лак кровни покривач.
2.2.6. Заштита суседних објеката
Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се
нарушити животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним
парцелама и њихово нормално функционисање.
Изградњом објеката не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле,
а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то
на делу објекта вишем од 3,0 m.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз
сагласност власника или корисника парцеле.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а
одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
На грађевинској парцели мора се обезбедити простор за зелене површине,
које треба одговарајуће хортикултурно уредити. Избор биљних врста одређује се
према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних
материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним
својствима.
Зеленилом треба да се обезбеди изолација пословних/админстративних
објеката од производних и складишних објеката, изолација пешачких токова, као
и заштита паркинг простора од утицаја сунца.
Уз границе парцеле где нису изграђени објекти формирати ободне зелене
површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних
парцела. Овај зелени тампон (четинарско и листопадно дрвеће и шибље) умањио
би буку и задржао издувне гасове и прашину.
2.2.7. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Дозвољена спратност објеката је П до П+1, односно у складу са
технолошким захтевима објекта. Подрумска или сутеренска етажа се не
препоручује. Спратност објеката свих врста се утврђује локацијском дозволом, а у
складу с технолошким захтевима.
У зони радних садржаја дозвољена спратност и висина објеката је:
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-

-

производни и складишни објекат је спратности од П до макс. П+1, а
укупна висина објекта је макс. 9,0 m, с тим да може бити и више, ако то
захтева технолошки процес производње, односно складиштења;
помоћни објекат је макс. спратности П (приземље), а макс. висине 4,0 m.

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од
коте нивелете јавног или приступног пута,
- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног
или приступног пута,
2.3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

У циљу обезбеђења одговарајућих инфраструктурних и саобраћајних услова
за изградњу и функционисање садржаја на простору који је обухваћен планом сем
изградње потребно је извршити и радове на уређивању грађевинског земљишта. У
табели која следи дат је оквирни приказ планираних радова и потребних
количина, као и појединачних и укупних трошкова планираних радова на
уређивању грађевинског земљишта.
Тaбела 10. Процена улагања из јавног сектора
р.бр.

Позиција

цена (дин,)

1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

Црпна станица
Погонска зграда
СБР базени, силос за муљ, шахт
Изливна грађевина
Водомерни шахт
Шахт за одлагање масти
Уређење комплекса

...................
...................
...................
……………
...................
...................
...................

940.800,00
8.288.000,00
17.752.000,00
56.000,00
168.000,00
302.400,00
8.512.000,00

УКУПНО:

36.019.200,00
5.376.000,00

УКУПНО:

5.376.000,00

...................
...................
...................
...................

1.792.000,00
15.680.000,00
10.136.000,00
1.568.000,00
212.800,00

УКУПНО:
УКУПНО:

29.388.800,00
4.144.000.00
4.144.000.00

УКУПНО:

6.720.000,00

ЦЕВОВОДИ
ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА
ЦРпна станица
Погонска зграда
СБР базени
Силос за муљ
Водомерни шахт
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

5. . ТРОШКОВИ ИНВЕСТИТОРА
5.1
Пројекти, надзор, сагласности, дозволе и др
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА
ЦЕВОВОДИ
ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
ТРОШКОВИ ИНВЕСТИТОРА

....................
....................
....................
....................
…………..

321.600,00
5.398.400,00
262.400,00
4.144.000,00
6.720.000

СВЕ УКУПНО:

81.709.600,00

Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбедиће се из
средстава остварених од:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са
Законом,
- других извора у складу са законом.
Финансирање постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедиће се и
из средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду и водопривреду и
средстава месног самодоприноса и других извора у складу са законом.
2.4. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и
локацијске дозволе која садржи правила уређења и правила грађења.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Извод из Урбанистичког плана насеља Остојићево
Катастарска подлога са границом обухвата плана
План одређивања површина јавне намене
План намене земљишта
План регулације, нивелације и саобраћаја
План водне инфраструктуре
План енергетске инфраструктуре
План инфраструктуре (шире подручје)
Карактеристични профили
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500
500
500
500
500
500
1000
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Б. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
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2.

Изводи из УП-а насеља Остојићево

3.

Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Остојићево

5.8. ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ ППОВ НАСЕЉА ОСТОЈИЋЕВО
5.8.1. УВОД
Насеље Остојићево припада општини Чока. У склопу побољшања услова
живота приступа се реализацији система каналисања отпадних вода овог
насеља. Досада нису спроведене никакве мере на институционалном
организовању делатности каналисања и пречишћавања отпадних вода.
Просторно планским документима предвиђен је сепаратни систем каналисања,
односно канализација отпадних вода се гради независно од канализације
атмосферских вода. У склопу канализационог система отпадних вода,
предвиђена је и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода.
5.8.2. ПОЛАЗНИ ПОДАЦИ НА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Капацитет постројења за насеље Остојићево износи :
―
―
―
―

број становника поп попису 1991
број становника по поису 2002
пројектни период
усвојен еквивалентни број становника

1. Макс. дн. кол. отп.вода
2. Органско оптерећење
3. Еквив.број становника

m3/d
kgBPK5/d
ES+stan

3040
2844
25 година
3000

675
180
3.000

Хидрауличко оптерећење следи из следећих специфичних норми потрошње
воде:
- просечна норма потрошња воде
150
l/st.d
- коефицијент дневне неравномерности
1,6
240
- максимална норма потрошње воде
l/st.d
- однос отпадна / питка вода
0,85
- максимална норма отпадних вода
204
l/st.d
- учешће инфилтрације (10 %)
20.4
l/st.d
- меродавна норма за прорачун отпадних вода
225
l/st.d
- максимална дневна количина отпадних вода
675
3
m /d

Очекивани карактеристични састав отпадних вода (маса и концентрација) за
крај пројектног периода приказан је у следећој табели:

б
р
1
2
3
4
5

Параметар
BPK5
HPK
Сусп.материје
Укупан азот
Укупан фосфор

ES

3.000

m3/d

675

Норматив
g/ES.d
60
120
70
11
1,8

Маса
kg/dan
180
360
210
33
5,4

Концент
mg/l
266
533
311
49
8

Очекивани квалитет ефлуента по водопривредним условима за овај тип
насеља је према следећем:
- органско оптерећење
- ХПК
- суспендоване материје
- укупан азот
- укупан фосфор

20 mgBPK5/l
125 mg/l
35 mg/l
15 mg/l
2 mg/l

Остали параметри из састава отпадних вода морају удовољити и одредбе из
Правилника о опасним материјама у води (Сл.Гл.РС, 31/82). Испуњавање ових
одредби се постиже доношењем и доследним спровођењем Одлуке о
канализацији, којом се, између осталог, регулишу и граничне концентрације
појединих параметара отпадних вода које се прихватају у систем јавне
канализације. С обзиром на скоро искључиви карактер отпадних вода из
домаћинстава, основне предпоставке за испуњавање одредби претходног
Правилника су испуњене.
Постигнути ефекти се доказују систематском контролом путем дневних, протоку
пропорционалних композитних узорака.
Потребан степен пречишћавања износи:
б
р
1
2
3
4
5

Параметар

Улаз

Излаз

%

БПК5
ХПКбихр
Сусп.материје
Укупан азот
Укупан фосфор

266
533
311
49
8

20
125
35
15
2

92
76
89
69
75

5.8.3. ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА
Генерална оријентација канализационе мреже следи из доминантних
топографских теренских услова и урбанистичко планских докумената. Сходно
овој оријентацији у важећим просторно планским документима утврђена је
микролокација постројења за пречишћавање.
Локација постројења се налази на северном делу насеља у близини
мелиорационог канала на катастарској парцели бр. 3533 К.О.Остојићево.
Приступ локацији постројења се може обезбедити са локалног пута који се
налази у насељу.

Са аспекта удаљености локације од рецепијента може се рећи да је локација у
близини рецепијента те се њен положај може оценити као повољан са аспекта
дужине цевовода за испуст пречишћених вода. Крајњи реципијент пречишћене
воде је река Тиса.
Положај локације постројења у односу на насеље је са аспекта доминантних
ветрова који дувају из правца северозапада и југоистока је релативно повољан.
5.8.4. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА
Постројење за пречишћавање се састоји од објеката и поступака механичког
пречишћавања који претходе биолошким поступцима пречишћавања. Ово се
односи на уклањање крупних честица, исталожавање таложивих честица
претежно неорганског порекла и редукцију лаких течности (уља и масноћа).
После мехничког дела пречишћавања следи биолошко пречишћавање са
циљем редукције претежно органских материја у таложивом, суспендованом и
раствореном облику. Посебан део постројења, било да се реализује као
посебна целина, или се симултано одвија заједно са пречишћавањем воде је
стабилизације муља .
Биолошко пречишћавање се разматра са следећим поступцима:
-

Варијанта бр. 1

- поступак СБР

Линија воде обухвата механичку припрему и објекат са интегрисаним
функцијама денитрификације, нитрификације и истовремене аеробне
стабилизације муља.
Линија муља обухвата згушњавање и дехидрацију муља.
За уклањање фосфора примењује се хемијска преципитација солима гвожђа.
- Варијанта
бр.
2
- конвенционални
денитрификацијом (“проточни систем”)

поступак

са

претходном

Линија воде обухвата механичку припрему и биолошки базен са одвојеном
претходном денитрификацијом, нитрификацијом и аеробном стабилизацијом
муља и накнадним таложником са вертикалним струјањем.
Линија муља обухвата згушњавање и дехидрацију муља.
За уклањање фосфора примењује се хемијска преципитација солима гвожђа.
*************
5.8.7. ОПИС УСВОЈЕНОГ РЕШЕЊА
Отпадне воде насеља прикупљају се и одводе сепаратним системом
канализације. У насељу не постоји индустрија са значајнијом продукцијом
технолошких отпадних вода. Сходно томе, пречишћавање обухвата само тзв.
комуналне отпадне воде, састављене од отпадних вода домаћинстава,

установа, ситних занатских радњи са мањом количином страних вода, пре свега
од инфилтрације подземних вода у канализацију.
Механички предтретман
Отпадна вода, гравитационим путем долази до црпне станице. Кота дна
доводне цеви на месту црпне станице је 74,20 mnm.
На месту улаза доводне цеви у црпну станицу се поставља груба решетка у
виду перфориране корпе у којој се задржава груб материјал који долазе у
постројење са отпадном водом. Ту спадају једнократне беби пелене, текстил,
пластичне кесе итд. Овај груби материјал се може запетљати и тако блокирати
канализационе пумпе због чега је препоручљиво интегрисати грубу решетку у
постројење. У актуелном случају, груба решетка се уграђује у доводу ка
пумпама. Светла ширина отвора решетке износи 70 mm, што подржава
сакупљање споменутог грубог отпада и пролазак осталих чврстих честица.
Након грубе решетке отпадна вода се уроњеним муљним пумпама потискује ка
компактном постројењу предтретманске станице која се састоји из следећих
компоненти:
• Аутоматска фина решетка 2 mm
• Преса са испирањем садржаја
• Аерисани песколов
• Аерисани хватач масти
• Разделна комора
Главно тело уређаја састоји се од хоризонталног, цилиндричног резервоара
(сакупљач песка) са којим су све компоненте конструктивно повезане у
јединицу. Целокупна конструкција је израђена од нерђајућег челика.
Потисни цевовод црпне станице се директно прикључује на фину решетку чија
је величина отвора 2 mm. Чврсти отпад, који се сакупља на решеци, акумулира
се у доводном резервоару. Висина акумулираног отпада контролише се помоћу
ултразвучне сонде. Поступак уклањања започиње чим садржај прекорачи
претходно дефинисану максималну висину. Поступак пресовања се врши
помоћу пужа, а завршава се бацањем исцеђеног садржаја преко тзв.
“фрикционе цеви” у контејнер за смеће. Вода, којом се испирао садржај и која је
пуна органских материја, одводи се непосредно у сакупљач песка како би са тог
места доспеле у биолошки реактор.
Следећи корак састоји се у уклањању песка и пливајућих материја (масти, уља
итд.). То се врши у аерисаном песколову, који је врло ефикасан захваљујући
посебном спиралном кретању воде. Струјање, које је за то потребно, постиже
се асиметрично постављеном линијом удувавања ваздуха. Она има за
нуспојаву испирање органских материја, које се налазе у песку. Тиме ове
органске материје остају у процесу пречишћавања. Тако се спиралним
струјањем постиже сакупљање лаких материја у углу песколова, где се
акумулирају и периодично уклањају помоћу пумпе која је инсталисана на
спољној страни песколова. Сакупљени песак се пумпом и класирачем песка
баца у контејнер за смеће.

Пливајуће материје се преносе помоћу пумпе у шахт за маст одакле се
посебним транспортним средствима одвози на локалну депонију смећа.
Предтретманска станица је потпуно затворене конструкције. Смештена је у
просторији погонске зграде. Предвиђа се вентилација просторије зидним
вентилатором.
У висинском смислу предретманска станица је постављена тако да се
обезбеђује доток воде у биолошке базене гравитационим путем. Из разделне
коморе предтретманске станиcе се гранају два cевовода φ 150 mm којима се
пуне јединице билошког базена.
Свака линија поседује аутоматски електромоторни вентил који отвара и затвара
линију (зависно од плана рада). За сваки вентил постоји могућност и ручног
управљања у случају отказа погона електро вентила. У случају да дође до
прекорачења максималног нивоа у пријемном резервоару фине решетке
електронски систем треба да сигнализира грешку.
Биолошко пречишћавање
Након механичке обраде отпадне воде у описаној станици за предтретман
следи биолошка обрада. Док је механички третман имао за задатак
елиминацију биолошки неразградивих садржаја, биолошким третманом се
уклањању органске материје из отпадне воде.
За биолошко пречишћавање је одабран „поступак са активним муљем“. Овај
поступак се састоји у томе, да се вода у реакцијском базену интензивно измеша
са кисеоником из ваздуха, што развија и подржава типичне микроорганизме,
који могу у потпуности раздвојити воду од отпадних материја (органски и
аноргански спојеви, азот и фосфор) те их претворити и уградити у сопствене
ћелије. Сума ових микроорганизама зове се „активни муљ“ и представља смесу
бактерија, вишећелијских организама и неколико врста глиста. Њихова
избалансирана комбинација популације осигурава потпуно и ефикасно
испуњење задатка пречишћавања.
Како би се процес активног муља могао оптимално и несметано наставити, у
биолошком реактору морају се испунити следећи основни услови:
1. Отпадна вода се мора интензивно и равномерно мешати заједно са
активним муљем.
2. Микроорганизми морају бити снабдевени потребним кисеником.
3. Садржај реактора се не сме зими јако охладити.
4. Раздвајање активног муља од пречишћене воде мора се одвијати
несметано поступком седиментације.
5. Комбинација хранљивих садржаја у отпадној води мора задовољити
захтеве микроорганизама, како би се могла одржати биологија активног
муља у сврху испуњења задатка пречишћавања.

За биолошко пречишћавање је одабран „СБР-поступак“ (Sequenced Batch
Reactor). За разлику од уобичајеног, проточног принципа, поступак мешања и
аерације, као и накнадна обрада (одвајање активног муља од бистре воде) не
врши се уздуж просторне, већ временске осе. СБР-поступак одвија се на
следећи начин:
1. Биолошки реактор не ради као преливни резервоар, већ као резервоар, у
коме се садржај акумулира.
2. Разликујемо „минимални ниво воде“ од „максималног нивоа воде“.
3. Унутар минималне запремине пуњења налази се активни муљ (зависно од
радне фазе седиментисан или измешан).
4. Отпадна вода, која се мора обрадити, доводи се у реактор. Зависно од
биолошког тока процеса, садржај реактора се меша или аерира. Током ове
фазе одвија се биолошко пречишћавање воде.
5. Поступак пуњења се завршава чим се у реактору постигне максимални
водостај. Истовремено започиње пуњење суседног реактора.
6. У напуњеном реактору се најпре одвија такозвана „фаза накнадне
реакције“. Измењују се процесне фазе мешања и аерације.
7. Након завршетка фазе накнадне реакције започиње тзв. „седиментација“
активног муља. При томе се заустављају сви агрегати за мешање и
аерацију, тако да се несметано и под идеалним условима одвија поступак
таложења муља.
8. Резултат фазе седиментације представљају две различите зоне:
• Зона бистре воде у горњем делу реактора
• Зона наталоженог активног муља у доњем делу реактора
9. Сада започиње помоћу тзв. „декантера“ одвод бистре воде из реактора.
Овај поступак траје до постизања минималног нивоа пуњења.
10. Реактор је поново спреман за пуњење. Он се налази у тзв. „фази чекања“
све док се не напуни суседни реактор или не протекне максимално
дозвољено време пуњења.
Посебна предност описаног рада СБР-а састоји се у томе, што је у једном
резервоару могуће одвијање свих поступака биолошке обраде, укључујући
одвод бистре воде. Осим тога су у том процесу и околности много повољније.
На тај се начин циљано могу одвијати нпр. поједине фазе процеса
(нитрификација и денитрификација).
Процесно - техничка предност СБР-начина рада може се значајно побољшати
правим избором система аерације. Важно је знати, да добра ефикасност
биолошке ракције зависи од идеалног снабдевања микроорганизама
кисеоником из ваздуха. Такође је важно интензивно мешање садржаја реактора
(како би микроорганизми имали интензиван контакт са водом која дотиче). Од
самог почетка развоја биолошких поступака са активним муљем, понуђене су
многе технологије за аерацију. Данас је највише у употреби мембранска
аерација која подразумева да се на дну реактора налазе цеви или плоче са

гуменим мембранама. Удувавани
равномерно дели по реактору.

ваздух

се

кроз

многобројне

отворе

Мембранска аерација одликује се добрим снабдевањем кисеоником. У том
случају се сваки СБ-реактор мора опремити додатним уређајем за мешање,
како би се осигурало добро окретање садржаја резервоара. Велики недостатак
мембранске аерације се састоји у лаком зачепљењу отвора, губитку
еластицитета након неког времена те самим тим, губитку учинка.
Из наведног разлога за аерацију и мешање је одабран Hyper-Classic систем.
Систем се састоји од лопате у облику трубе која се поставља отвором према
доле, у близини дна. Лопата је осовином повезана са „сувим“ погоном,
еластично постављеним на бетонском мосту.
Ваздух под притиском се доводи испод лопате која ротира великом брзином и
тако разбија ваздух у најмање мехурове. Овим системом се врши и интензивно
мешање садржаја у базену. Искључењем довода ваздуха, може се наставити
само са поступком мешања, чиме се испуњавају технички услови једним
агрегатом, без потребе за инсталаcијом додатног уређаја за мешање.
У сврху оптимизације потрошње енергије, мотор Hyper-Classic уређаја за
мешање је снабдевен фреквентним регулатором. Тако је могуће знатно
смањити брзину уређаја током фазе мешања (денитрификације). Због
оптималног положаја тела за мешање (на дну резервоара), за интезивно
мешање активног муља и отпадне воде довољна је специфична енергетска
вредност у износу од 2 W/m3. Потребан број обртаја за аерацију је знатно већи
од броја обртаја потребног за мешање. Он се прилагођава нивоу садржаја.
Тиме се увек постиже оптимална употреба енергије и смањује потрошња струје.
На основу спороведеног прорачуна усвојени су следећи Hyper-Classic уређаји:
модел: Hyper-Classic aeration system
производ: Biogest
пречник: 2500 mm
мотор са фреквентном регулацијом
снага мотора: 7.5 кW
трансфер кисеоника (АОР) 22.1 kgО2/čas
трансфер у погонским условима (SOTR) 26 kgО2/čas
температура воде 5-25ºC
захтевана количина ваздуха 300 Nm3/čas
притисак 600 mbar
Ваздух под притиском, који је потребан за биолошки проcес, производи се
дуваљкама са ротационим клиповима. Оне се постављају као компактан агрегат
на горњој плочи силоса за муљ. Развод ваздуха је са цеви од нерђајућег челика
потпуно отпорна на корозију и хабање.
Рад дуваљки је фреквентно регулисан. Тако је могуће прилагодити број обртаја
мотора условима процеса. Као мерна величина узима се проценат кисеоника у
реактору. С обзиром да потрошња кисеоника зависи од оптерећења и може
бити врло различита, могуће је уштедети енергију и истовремено производити

ваздух под притиском у количини, која је потребна за ток процеса. Помоћу
сонде за мерење кисеоника одређује се концентрација О2 у реакторима и
прослеђује се као аналогни сигнал у централно управљање. Учинак дуваљки
одређен / калибрисан је жељеном конcентраcијом (нпр. 3.0 mg/l).
Усвојене су дуваљке: Aerzen GM 15 L/DN 100
Q=5.14 m3/min
∆p=600 mbar
Н=11 кW
n=2+1
Одвод пречишћене воде из реактора се врши тзв “спуштајућим декантером”. Он
се састоји од хоризонталне доводне цеви, цеви која се спаја на уроњени,
окретни зглоб и електричног витла. Сви делови су израђени од нерђајућег
челика и потпуно су отпорни на корозију. Функција декантера се описује на
следећи начин:
1.

Изван фазе одвода бистре воде: доводна цев декантера налази се
изнад максималног нивоа воде у базену у тзв. “паркирној позицији”.

2.

Након завршетка фазе седиментације: електрично витло декантера се
укључује. Витло се зауставља након одређеног времена рада, кратко након
урањања доводне цеви у пречишћену воду.

3.

Након кратке паузе (коју је могуће одредити) започиње следећи
поступак спуштања.

4.

Након неколико корака спуштања постигнут је минимални радни
водостај. Декантер (аутоматски рад) се поновно враћа у “паркирни положај”.

5.

Вертикално кретање декантера контролише се помоћу две граничне
склопке. Две додатне склопке за случај нужде осигуравају потпуно несметан
рад.

У сврху спречавања уласка пливајућег муља у одвод ефлуента, на доњој
страни улазног отвора налази се посебно обликован лим.
Оба реактора су опремљена са по једним БСК®-декантером DN 200. Ефлуент
отиче из декантера и одводи се у шахт унутрашњих димензија 1x1 m.
Основни принципи у технологији активног муља састоје се у томе да
микроорганизми у реактору узимају органске и анорганске материје из отпадне
воде и претварају их у властите супстанце. То повећава популацију и
запремину муља. С обзиром да је активном муљу потребна само одређена
максимална количина за обављање процеса, мора се из реактора редовно
уклањати такозвани “вишак муља”. У ту сврху је у сваком реактору постављена
по једна потапајућа муљна пумпа, чије цеви под притиском вишак муља
пребацују у силос за муљ.
Од повећања запремине муља зависи, да ли ће се и у којим временским
интервалима активни муљ транспортовати у силос за муљ. Особље одлучује о
препумпавању на основу редовне контроле запремине муља. У централном

електроормару одређује се аутоматско укључење пумпе и жељено време рада,
с обзиром да поступак евакуације вишка муља мора увек следити након прве
фазе декантирања. При томе постоји могућност активирања пумпе у складу са
следећим циклусом или у складу са унапред одређеним временским
интервалима (нпр. сваки трећи циклус).
Карактеристике пумпи за евакуацију вишка муља су:
ABS AFP 0841 (или другиг произвођача) следећих карактеристика
― капаcитет .......................................................................... Q=5.5 l/s
― висина дизања................................................................... 7 m
― снага електромотора ....................................................... P=1,95 кW
Оба СБ-реактора опремљена су следећом мерном техником:
a) Једна (1) хидростатичка сонда, за сталну контролу водостаја. У
електроормару обрађује се струјни сигнал (4 - 20 mА). Додатно се записује
сигнал водостаја. Ова сонда ставља на располагање потребне основне
информаcије о СБР – процесу и врши надзор минималног и максималног
водостаја. С обзиром да је изузетно важно праћење процеcа, који зависи од
нивоа пуњења, инсталирају се два (2) механичка, пливајућа прекидача за
случај нужде. У случају квара, склопке се активирају и даје се узбуна 2.
приоритета. На тај начин је осигуран несметан наставак поступка.
b) Један (1) систем за мерење кисеоника, у сврху мерења раствореног
кисеоника у сваком реактору. Сонда за мерење поставља се попут виска на
посебан сталак испод минималног водостаја. Мерна појачала, која су
потребна за претварање сигнала, постављају се на вешало испод заштитног
покрова. Тиме је омогућено једноставно калибрисање мерних система на
лицу места. Мерни сигнал (4 - 20 mА) прослеђује се електроормару на даљу
обраду тј. запис у пријемни уређај.
Хидростатичка сонда и SPS (електронски процесни рачунар) статистички
записују количину отпадне воде која истече током сваког декантерског поступка.
За ту се сврху постављају два (2) бројача у електроормару, за приказивање
дневне количине отпадне воде и укупне количине воде.
Гранична концентраcија фосфора од 2,0 mg/l је прописана на основу осетљиве
ситуације реципијента. Фосфор није могуће потпуно разградити биолошким поступком, зато је реакторима неопходно додати, тзв. „средство за таложење“.
Користе се соли гвожђа или алуминијума .
Дозирање тог средства врши се помоћу посебне пумпе. Средство се убацује у
радни процес предтретманске станице и тако доспева у активни реактор.
Количина, која је за то потребна, зависи од концентрације фосфора у “сировој”
отпадној води. Мерењем концентрације фосфора у одводу погона, особље на
једноставан начин може одредити дозирну количину, која је потребна за
постизање жељеног ефекта.
Дозирна пумпа се аутоматски укључује са доводом отпадне воде, али и
повишењем нивоа воде у реактору за око 10 cm. Тиме је гарантовано дозирање

пропорционално количини. Ова регулација ће бити интегрисана у управљачки
систем дозирног уређаја.
Линија муља
У оквиру билошког поступка настаје тзв. „вишак муља“, који настаје током
поступака пречишћавања. Он се мора редовно укљањати из СБ-реактора. Тај
задатак преузимају већ описане потапајуће пумпе у сваком реактору.
Карактеристике пумпи за евакуацију вишка муља су следеће:
ABS 0841 (или другoг произвођача) следећих карактеристика
― капаcитет .......................................................................... Q=5.5 l/s
― висина дизања................................................................... 7.00 m
― снага електромотора ....................................................... P=1.95 кW
За даљу обраду вишка муља предвиђен је један силос за муљ у коме се врши
смањење запремине муља, гравитационим згушњавањем. Хомогенизација
муља се врши једном Hyper-Classic мешалицом следећих карактеристика:
пречник мешалице: 2500 mm
мотор фреквентно регулисан
Снага мотора: 7.5 кW
Тежина: 150 kg
За коначно решење одлагања вишка муља са пречистача насеља Остојићево
постоје четири прихватљива решења:
• 1. могућност: Одвоз мокрог муља на одговарајућу депонију
• 2. могућност: Одвоз муља у већи, суседни погон
• 3. могућност: Природна обрада муља и производња природног ђубрива
• 4. могућност: Дехидрација прекомерног муља преко филтер пресе
• 5. могућност: Одвоз мокрог муља на пољопривредне површине у складу са
прописима и законима Министарства за заштиту животне средине. Муљ се
може користити у пољопривредним добрима за ђубрење поља у
комбинацији са текућим ђубривом.
У силосу за муљ вишак муља се увек мора згушњавати, без обзира на одабрану
могућност одлагања. Овај се поступак врши на следећи начин:
Вишак муља се редовно транспортује помоћу описаних пумпи из СБреактора у заједнички силос. Он се одводи на дно силоса, како би се за време
поступка згушњавања избегло турбулентно мешање.
Централно постављена
хомогенизује муљ.

мешалица

периодично

меша,

преокреће

и

Згушњавање муља постиже се тако, да се након паузе у мешању, тј. након
седиментације активног муља, помоћу декантера DN 150 уклања мутна вода
која се транспортује у канализациони шахт интерне канализације којом се даље
враћа до црпне станице.
Многоструким понављањем ових појединих поступака постиже се већа
концентрација муља (преокретање, седиментација, одвод мутне воде).

Активни муљ се може згуснути на 3% до 6% суве материје. Проценат
запремине је могуће смањити са 100 % на око 15% (значи, на 1/6 од почетне
запремине), с обзиром да се вишак муља доводи из два СБ реактора у
конcентрацији од око 1%. За прикључну вредност од 3000 ES-а мора се
рачунати са дневном количином прекомерног муља од око 180 kg суве
материје. Конcентрација од 1% суве материје, дневно резултира запремином
вишка муља од 18,0 m3. Он се може смањити на око 6,0 m3/d. Запремина силоса
од 432,0 m3 омогућава теоријско време складиштења муља од око два месеца.
Уколико се врши употреба муља у пољопривреди одвод згуснутог муља врши
се помоћу пумпе која се инсталише у силосу. Потисна цев пумпе треба да се
завршава на спољашњој страни објекта, у сврху једноставнијег пуњења
цистерне. Пуњење цистерне се вршити помоћу посебне спојнице на крају цеви.
Карактеристике пумпе за евакуацију муља из силоса за муљ су следеће:
ABS 0841 (или другиг произвођача) следећих карактеристика
― капаcитет .......................................................................... Q=5.5 l/s
― висина дизања................................................................... 7.0 m
― снага електромотора ....................................................... P=1.95 кW
Контролу нивоа у силосу за муљ као и контролу управљања пумпама и
уређајем за мешање преузима хидростатичка сонда. Мерна вредност сонде
обрађује се SPS-ом те записује и архивира записним уређајем у централном
електроормару.
Пројектом се предвиђа да се након силоса за муљ врши дехидрација муља на
тракстој филтер преси.
Ефекат рада филтер пресе је 18% суве материје. Овај садржај упоредив је са
влажним земљиштем. У овом стању дренирани муљ може се копати,
транспортовати и депоновати без проблема. Такође постоји могућност
пољопривредне употребе високо дренираног муља заједно са текућим
ђубривом.
Карактеристике филтер пресе су следеће:
Црпка за напајање пресе:
тип:
вијчана
капаcитет:
0.7-5.0 m3/čas
висина дизања:
5m
Тракаста филтер преса
ширина траке:
капаcитет (3% SM)
потрошња полиелектролита
ефекат рада

600 mm
2-6 m3/čas (просек 4 m3/čas)
2-8 g/kg SM
18% SM

Суд за припрему флокуланта:
запремина
200 l
мешалиcа
мали број обртаја
Црпка за дозирање флокуланта

капацитет

50-230 l/čas

Да би заштитили проcес дренирања од временских услова све компоненте
система за дренажу муља се налазе у објекту постројења.
Вентилација се врши помоћу високо брзинског вентилатора који има три
режима рада. За заштиту од ниских температура у просторији се постављају
термостатски контролисани радијатори.
5.8.8. МЕРЕЊЕ ПАРАМЕТАРА ПРОЦЕСА
Не само из статистичких разлога већ и за оперативну конролу препоручује се
инсталација више мерних уређаја:
а) Улазна цев под притиском:
− један индуктивни систем за мерење количине доведене отпадне воде у
постројење. Мерене вредности се региструју и снимају.
б) Предтретманска станица сва потребна мерења су дата у склопу постројења
c) СБ реактор (за један реактор):
− хидростатичка сонда за контролу нивоа
− два механичка прекидача за случај нужде (декантер)
− систем за мерење концетрације кисеоника
− температурна сонда за мерење температуре
д) Муљни реактор (по реактору):
− хидростатичка сонда за контролу нивоа
− систем за мерење количине довода и одвода муља
Све мерне вредности се региструју, прикупљају и обрађују у централном
контролном систему.
5.8.9. УПРАВЉАЊЕ ПОГОНОМ
Предвиђа се аутоматско управљање свим описаним компонентама у
међусобној зависности. Тиме више није потребно управљање у класичном
смислу, с обзиром да су сви процесни радови аутоматизовани и одвијају се у
складу са различитим мерним величинама. Упркос томе, дневне обавезе
особља обухватају испитивање функција погона и надзор над свим системима.
У сврху аутоматског управљања погоном израђује се електроормар, који се
поставља у контролну собу оперативног објекта. Он садржи све компоненте,
потребне за ручно и аутоматско управљање. Сви агрегати поседују управљачке
јединиcе на лицу места, у сврху ручног укључивања и искључивања.
Главна црпна станица ЦС
У црпној станици су смештене једна радна и једна резервна пумпа. Црпке се
покрећу и заустављају у аутоматском раду на бази информације о нивоима
укључења и искључења. Поред наведених нивоа, евидентирају се и два

алармна нивоа, један ниво за обезбеђење рада на суво (аутоматско искључење
пумпи) и један алармни ниво за недозвољени максимални ниво у базену црпне
станиcе. Алармни нивои се доводе до командне зграде. Промена функције
радне и резервне пумпе се врши на бази истог броја сати рада пумпних
агрегата.
Песколов и сепаратор масноћа
Опрема механичке решетке, песколова и сепаратора масноћа је једно комплетно
постројење опремљено својом управљачком опремом. За потребе разводног
ормана ове опреме потребно је напајање за укупних 10 кW инсталисане снаге.
Опрема садржи механизам за фину механичку решетку, механизам за згртање
песка по дну, механизам за евакуацију песка, црпка за евакуацију масноћа,
компресор-дуваљка за аерацију.
На цевоводима за одвод воде из предтретманске станиcе се налазе аутоматски
електро вентили који отварају и затварају линију за пуњење СБР (зависно од
плана рада). За сваки вентил постоји могућност и ручног управљања у случају
отказа погона електро вентила. Електровентилима се управља на основу нивоа
воде у СБР реакторима. У случају да дође до прекорачења максималног нивоа
у пријемном резервоару фине решетке електронски систем треба да
сигнализира грешку. Сигнал се доводи у контролну собу.
СБР реактори
Базени су опремљени следећом опремом:
-мешалица аератор (1 ком по базену) – аутоматско управљање
-декантер (1 ком по базену) – аутоматско управљање
-сонда за мерење нивоа-континуални рад
-сонда за мерење концентрације кисеоника-континуални рад
У процесу рада СБР-а постје 4 фазе.
1-Фаза пуњена – може се поделити у 4 подфазе и то:
1.
За време фазе статичког пуњења – отворени су вентили на доводним
цевоводима у реакторе, искључене су дуваљке и мешалице.
2.
за време фазе мешања отпадна вода још увек улази у базен, почиње са
радом мешалица. Концентрација кисеоника у овој фази је она која је била на
завршетку предходног циклуса.
3.
за време фазе аерације отпадна вода и даље улази у базен, мешалица
наставља са радом и укључују се дуваљке за обезбеђење потребног кисеоника.
Рад дуваљки је регулисан у зависности од мерене концентрације раствореног
кисеоника у базенима.
4.
Након ове фазе следи фаза када се искључују мешалице, а дуваљке
остају у ради у временском периоду од ccа 1 мин да би се очистиле евнтуалне
наталожене материје на систему за аерацију.
2-Фаза реакције- отпадна вода више не улази у базен. Затварач на доводном
цевоводу је затворен. Ова фаза је подељена на фазу нитрификације и
денитрификације. Мешалице су искључене у фази нитрификације, али у
периоду денитрификације су укључене. Фазе нитрификације и денитрификације
се регулишу временски.

3-Фаза седиментације – за време ове фазе затварач на доводном цевоводу је
затворен, дуваљке и мешалица су искључени. Таложење муља се врши без
икаквих турбуленција. Време трајања ове фазе одређује оператер.
4-Фаза декантације – у овој фази декантер се спушта испод нивоа воде и
захвата пречишћену воду. Након достизања минималног нивоа воде у базену
декантер се враћа у паркирни положај. Почетак фазе декантације је условљена
крајем фазе седиментације. За време декантације затворен је затварач на
доводном цевоводу, икључене су дуваљке и мешалице. Предвиђа се могућност
ручног укључења и искључења рада декантера.
Уколико се деси да се други базен напунио пре завршене декантације у првом
базену, отвара се затаврач на доводном цевоводу, декантер се помера у
паркирни положај али се сигнализира грешка оператеру који треба да предузме
даље кораке.
Одвођење вишка муља из СБР-а се врши муљним пумпама након фазе
декантације. Регулаcија рада пумпе за евакуацију муља се подешава
временски.
Силос за муљ
Силос за муљ служи за прихват вишка муља, згушњавање путем гравитационог
одвођења надмуљне воде и хомогенизације смеше за време рада опреме за
дехидрацију. Степен згушњавања, односно програмирање рада опреме за
дехидрацију се одређује искуствено. Мешалица у силосу за муљ је за време
трајања дехидрације у континуалном раду. Евидентирање алармног минималног
нивоа обезбеђује прекид рада мешалице (и целе линије дехидрације).
Евидентирање максималног нивоа у силосу, добија се информација о количини
муља, односно о потреби почетка рада опреме за дехидрацију. Силос за муљ се
користи према режиму: напуни, згушњава, дехидрира.
Дехидрација муља
Дехидрација муља се обавља скупом опреме која представља једну самосталну
технолошку целину и која се управља сопственом комплетном управљачком
техником. Опрема се састоји од :
- вијчано ексцентрична црпка – регулисани погон
- флокулација муља са мешалицом,
- покретање тракасте филтер пресе
- компресор за затезање траке
- пужни транспортер дехидрисаног муља
- станица за припрему раствора полиелектролита
- опрема за дозирање раствора полиелектролита
- црпка са прање сита
За потребе разводног ормана ове опреме потребно је напајање за укупних 5 кW
инсталисане снаге у просторији за пресе и 7 кW на месту постављања црпке за
прање сита.
Сви агрегати и мерни системи могу пријавити неки квар. Та је пријава подељена
по приоритетима:

Приоритет 1:

Сметње, које битно угрожавају рад погона и које се хитно морају
отклонити.

Приоритет 2:

Сметње, које непосредно не угрожавају рад погона, али се морају брзо
отклонити.

Телефонским уређајем се пријављују сметње приоритета 1 на претходно
одређени телефонски број. Сметње приоритета 2 се аутоматски претварају у
приоритет 1, уколико се не потврде у року од 24 сата.
У случају квара електронског управљања (СPС-а), управљање агрегатима
могуће је вршити ручно. Тиме је осигуран наставак рада погона и у случају
нужде.
5.8.10. ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУНИ

5.8.10.1. Линија воде

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

цевовод за евакуацију пречишћене воде
запремина пуњења по
циклусу...................................................198,4m3
време декантирања.....................................................................1 čas
мер.протиcај Qмаx.=.......................................................................55 l/s
усвојени пречник цеви..................................................................300
mm
пад цеви............ ................................................................. ......................3 ‰
протицај у пуном профилу за пад 3 ‰ ............ ................ .....................63 l/s
брзина у пуном профилу ....................................... ........... .....................0,89
m/s
проcенат пуњења......................................................................... 72 %
брзина............................................................................................1.0 m/s
дубина воде...................................................................................0,216 m

шахт за пумпу за прање пресе
― потребан капацитет пумпе ...........................................................3,6 m3/čas
― усвојен
пречник
потисне
цеви..........
......................Ø80mm
― дужина cевовода ...........................................................................12 m
― потребан притисак на преси................. ............................ ......................40 m
― геодетска висина дизања..............................................................5.1 m
― брзина у цевоводу.........................................................................0.20 m/s
― линијски губитак у цевоводу............ ................................. .......... ...........0.01
m
― локални губирак................................................................. .................. ...0.02m
― Укупна потребна висина дизања ........... .......................... .....................41 m
― Минимална дубина воде у црпном базену .................74,2+0.2=74.40 mnm
― време рада пумпе..........................................................................0.5 čas/dan
―
потребна запремина воде за прање пресе .................................1 m3

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

За прање пресе је усвојена пумпа: ABS PIRANHA (или другог
произвођача) следећих каракетристика: Q=3.6 m3/čas
H=50.1 m
N=7 кW
n=1+1(резервна је у складишту)
цевовод од песколова до СБР
мер.протиcај Qмаx.=............................................................ .....................15 l/s
усвојен пречник cеви......................................................... .....................Ø 150
mm
дужина цевовода ..........................................................................22 m
кота нивоа воде у песколову................. ........................... .....................80.93
mnm
кота цеви на изливу воде у СБР-у...............................................79.30 mnm
брзина у цевоводу .......................................................................0.85 m/s
линијски губитак ................. .............................................. .....................0.15 m
локални губитак.............................................................................0.10 m
укупан губитак ................................................................... .....................0.25 m
цевовод од ЦС до песколова
мер.протиcај Qмаx.=............................................................ .....................15 l/s
усвојен пречник цеви ........................................................ .....................Ø 150
mm
дужина cевовода ..........................................................................34 m
кота нивоа воде у песколову................. ........................... .....................80.93
mnm
кота дна црпне станиcе.................................................................73.41 mnm
кота нивоа доње воде ....................................................... .....................73.70
mnm
геодетска висина дизања.............................................................7.23 m
губици у цевоводу..........................................................................0.33 m
потребна висина дизања пумпе...................................................7.56 m

Усвојена је пумпа ABS AFP 0841 (или другог произвођача) следећих
карактеристика:
Q=15,00 l/s
H=7,5 m
N=3 кW
5.8.10.2. Линија муља

―
―
―
―
―
―

цевовод за евакуацију вишка муља
дневна запремина вишка муља ....................................... ....................19.5
m3/dan
дневна запремина вишка муља по јединици .................. .....................9.75
m3/dan
време евакуације муља................................................................0.5 č/dan
потребан капаcитет пумпе за један базен..................................5.4 l/s
пречник цевовода за евакуацију вишка муља............................Ø 80 mm
дужина цевовода ............................................................... ………..........12.5 m

―
―
―

брзина ................................................................................ .....................1.07
m/s
линијски и локални губици ................................................ ......................0,30
m
геодетска висина дизања ................................................. ......................6 m

Предвиђа се уградња једне уроњене муљне пумпе са фреквентном регулацијом
по базену ABS AS 0830 W (или другиг произвођача) следећих карактеристика
― капаcитет .......................................................................... Q=5.34 l/s
― висина дизања................................................................... 6.30 m
― снага електромотора ....................................................... P=1.95 кW
цевовод за напајање пресе
― потребан капаcитет .......................................................... ..............
m3/čas
― усвојен преч. цевовода ..................................................... .............
mm
― дужина cевовода .............................................................. ..............
― брзина ................................................................................ ..............
m/s
― укупни губици ..................................................................... ...............
― кота нивоа воде у силосу .................................................. .............
― кота пода у просторији за филтер пресу ......................... .............
Црпка за напајање пресе:
-тип
вијчана
q=0,7-5,0 m3/čas
-капаcитет
-висина дизања
H=5 m
-инсталисана снага
P=0,5 кW

―
―
―
―
―
―

Ø

80

12 m
0,40
0,050 m
79.20 m
79.30 m

цевовод за надмуљну воду
капацитет декантера.......................................................................50 l/s
протицај у цевоводу........................................................................35 l/s
пречник цевовода.............................................................. .................. ....Ø
150 mm
дужина cевовода .............................................................. .......................10.0
m
брзина ................................................................................ .......................1.9
m/s
линијски и локални губици ................................................ .......................0,60
m

5.8.11. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА ППОВ
•
•
•
•
•
•
•

2-6

Број еквивалент становника:
Максимална дневна количина отпадне воде:
Проток пумпи
BPК5
HPK
Суспендоване материје
Азот TKN

3.000 особа
360 m3/d
15 l/s
180 kg/d
360 kg/d
210 kg/d
33 kg/d

• Фосфор P

5.4 kg/d

5.8.11.1. Захтевани учинак пречистача
•
•
•
•
•
•
•

BPК5:
HPK:
Нукупно:
Pгес:
pH-вредност:
Суспендоване материје:
Уља и масти:

< 25 mg/l
< 125 mg/l
< 10
mg/l
< 2 mg/l
6,5 – 8,5
< 30 mg/l
<0,1
mg/l

5.8.11.2. Црпна станица
•

•
•
•
•
•
•
•

Макс. дозвољено хидрауличко оптерећење погона:
Одабран број пумпи (прва фаза):
Проток једне пумпе:
Висина дизања
Снага мотора
Начин постављања цеви под притиском:
Пречник потиса
Повезивање цевовода на предтретманску станицу

до 15 l/s
1+1 kom.
15 l/s
7.5 m
3 кW
заједнички потисни вод
DN 150

5.8.11.3. Предтретманска станица
•
•
•
•
•
•
•
•

Максимално хидрауличко оптерећење :
Ширина отвора фина решетка:
Избацивање песка при Qмаx:
Величина зрна избаченог песка:
Садржај суве материје на решетци:
Садржај суве материје песка:
Укупна снага постројења
Дневна потрошња електричне енергије

15l/s
3,0 mm
95%
0,2 mm
> 35%
> 80%
10 кW
око 70 кWč/d

5.8.11.4. Биолошки третман
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Број СБ-реактора:
Прорачун израђен за:
Прописан пренос отпадних материја:
Меродавно BPК5-оптерећење:
Меродавно фосфор - оптерећење:
Хидрауличко вршно оптерећење:
Просечан довод :
Усвојено BPК5 -оптерећење муља:
Очекивани индекс муља:

2 комада
један реактор
50% у оба случаја
90 kg/d
2.70 kg/d
15 l/s (54 m3/č)
16.9 m3/č
0,04 kgBPК5/кгSМd
100 l/kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Резултујућа тежина органског муља по реактору:
Резултујућа запремина седиментаcије (Z1):
Зона повећавања муља (Z2):
Сигурносна зона (Z3):
Зона пуњења (Z4):
Резултујућа потребна укупна запремина (Zгес):
Усвојен површина раектора:
Усвојен максимални водостај:
Резултујућа корисна запремина / реактор:
Минимални ниво воде при раду:
Резултујућа висина пуњења:
Резултујућа запремина пуњења:
Време пуњења при максималном дотоку:
Време пуњења при средњем дотоку:
Време аерације дневно:
Време денитрификације дневно:
Трајање седиментације:
Трајање декантирања:
Усвојено ОC-оптерећење (укључујући вршне факторе):
Потребно снадбевање кисеоником дневно:
Потребно снадбевање кисеоником по сату:
Алфа – вредност система аераcије:
Резултујући капаcитет О2- снадбевање по сату:
Начин аерације:
Број обртаја при аерацији:
Снага :
Потребна количина ваздуха под притиском:
Инсталирани учинак мотора дуваљки:
Количина дуваљки:
Активних дуваљки:
Резервних дуваљки:
Жељено време декантирања:
Учинак декантера по сату:
Усвојен пречник декантера:
Инсталирани учинак мотора деканторског витла:
Количина декантера / реактору:
Снага пумпе за евакуацију вишка муља
Учинак пумпања муља
Пречник потиса:
Просечна брзина протока:

2.250 kg
225 m3
75 m3
180 m3
200 m3
680 m3
11.5 x 11.5 m
5.5 m
727.4 m3
3.50 m
2.00 m
198.4 m3
око 3.7 č
10.7 č
12 č
6č
1č
1č
3.0 kgО2/kgBPК5
270 kgО2/d
22.5 kgО2/č
0,85
26 kgО2/h
HuperClassic
38 о/min
7,5 кW
300 m3/č (5 m3/min)
11 кW
3 комада
2 комада
1 комад
1,0 h
55 l/s
DN 200
0,75 кW
1 комад
1.95кW
5 l/s
DN 80
око 1.00 m/s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дневно оптерећење фосфором (комплетни довод):
Биогена разградња фосфора:
дозвољена количина у ефлуенту
Резултујуће оптерећење фосфором за таложење:
Концентрација за дефосфоризацију:
Резултирајућа специфична потрошња хемикалија:
Дневна потрошња FeSO4:
Годишња потрошња FeSO4:
Потрошња струје за 3000 ЕS
Годишња потр. струје при конст. опт.
Спеcифична потрошња струје по ЕS-у

5.4 kg/d
око 1.8 kg/d
1.35 kg/d
око 2.25 kg/d
3,4 mgP/l
13.4 kg/kgP
око 30.15 kg/d
11005 kg
297 кWč/d
105.000 кWč/god
35 кWč/ЕSgod

5.8.11.5. Силос за муљ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Циљ поступка:
згушњавање
Жељено време складиштења:
до 2 месеcа
Дневна производња прекомерног муља:
до 180 kgSM/d
Концентрација муља у СБР-реакторима:
1.0 % SM
Резултујућа запремина муља дневно:
око 19.5 m3/d
Способност згушњавања муља (просечно):
до 3% SM
Запремина згуснутог муља дневно:
6,5 m3/d
Количина реактора:
1 ком.
Потребана запремина реактора за складишни рок од 2 месеcа:око 390 m3
Ширина реактора:
7.5 m
Дужина реактора:
11.5 m
Дозвољена висина пуњења:
5.0 m
Резултујућа корисна запремина реактора:
око 431.25 m3
Инсталисани учинак мотора уређаја за мешање:
7.5 кW
Период мешања
3–4č
Пумпа за евакуацију муља из базена у силос
N=1.95kW
Учинак пумпе
Q=5.5 l/s

5.8.11.6. Дехидрација муља
•
•
•
•
•
•
•

Дневна количина муља:
Недељна количина муља:
Број дренажних дана у недељи:
капацитет пресе
Број дренажних сати у дану:
Инсталисана снага:
Садржај суве материје на излазу:

6.5 m3/d
45.5 m3/h
2 dana
5,68 m3/čas
4 sata
5 кW
>18% SM

•
•
•
•

Потрошња полиелектролита
Снага пумпе за прање пресе
Протицај
Висина дизања

2-8 kg/t SM
7 кW
3.6 m3/čas
40 m

6. ЗАКЉУЧАК
Идејним пројектом канализације и постројења за пречишћавање комуналних
отпадниних вода насеља Остојићево, предложена су два варијантна решења:
-

I варијанта: поступак са СБР уређајем;
II
варијанта:
конвеционални
поступак
денитрификацијом;

са

претходном

У току пројекта дате су карактеристике сваке наведене варијанте, а овде ће се
дати мишљење пројектанта у погледу усвајања коначног решења које би се
разрадило у Главном пројекту.
Предност I варијанте: гравитациона канализациона мрежа са СБР уређајем
несумљиво лежи у чињеници да су почетна инвестициона улагања нешто мања
(301.963.328,74 дин.) у односу на II варијанту: гравитационе канализационе
мреже са конвенционалним поступком пречишћавања (305.615.343,80 дин.) и
да је Инвеститору у сваком случају лакше да изгради овакав систем.
Предност канализационе мреже представљене у оквиру I варијанте у односу на
II варијанту је у нешто нижој инвестиционој вредности (ова варијанта има нешто
већу дужину канализационе мреже, али има једну препумпну канализациону
црпну станицу мање). Предност I варијанте је самим тим и у нешто мањим
експлоатационим трошковима и трошковима одржавања.
У току пројекта дата је исцрпна анализа карактеристика обадва система за
пречишћавање (поглавље 5.8.6.4.) и недвосмислено је дата предност решењу
пречишћавања поступком СБР.
Због свега напред изнетог, Пројектант је мишљења да траба усвојити прво
варијантно решење - гравитациони канализациони систем са СБР уређајем.
Пројектант:
Александар Бијелић, дипл.инж.грађ.
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5. Подлоге и карте

6.

Концепт плана

КОНЦЕПТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА ОСТОЈИЋЕВО

Посматрано подручје у обухвату Плана детаљне регулације локације
постројења за пречишћавање отпадних вода је земљиште у ванграђевинском
подручју
катастарске општине Остојићево, уз грађевинско подручје насеља
Остојићево.
Претежна намена у обухвату Плана је пољопривредно земљиште – њива и
налази се уз мелиоративни канал „Велика Ђурђева бара“. Обухват плана чине
парцеле бр. 3533, 3534 и 3536/1 чија је укупна површина 87а 20m2.
Предметне катастарске парцеле налазе се у катастарској општини Остојићево
и уписане су као приватна или државна својина:
Табела 1: Катастарски подаци о парцелама

БРОЈ
ЛИСТА
НЕПОКРЕТ
НОСТИ

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

НАЧИН
КОРИШЋЕЊА
И КАТАСТАРСКА
КЛАСА

ПОВРШИНА
ha a
m2

СВОЈИНА

КОРИСНИК-ВЛАСНИК

1218

3533

Њива 4. и 5. класе

61 92

Приватна

СВОЈИНА - Чобанов
Васа Остојићево

1868

3536/1

Виноград 1. класе

15 60

Приватна

1970

3534

Земљиште под
објектом
(некатегорис. пут)

9 68

Државна

Укупно:

СВОЈИНА – Шалбот
Жофија,
Остојићево
КОРИСНИК –
Општина Чока

87 20

План детаљне регулације локације постројења ће утврђивањем општег
интереса на предметној локацији бити основ за решавање имовинско правних односа,
односно експропријацију приватних парцела.
Генерална оријентација постојеће канализационе мреже је проистекла из
топографских и теренских услова. Сходно овој оријентацији, важећим Урбанистичким
планом насеља Остојићево дефинисана је микролокација постројења. Локација
постројења за пречишћавање отпадних вода је изван границе грађевинског подручја
северно од насеља.
Уз локацију уређаја, са источне стране пролази мелиорациони канал Велика
Ђурђева бара – главни канал подсистема „Ђурђева бара“. Наслањање предвиђене
локације на мелиорациони канал је повољно.

Саобраћајна инфраструктура микролокације је такође повољна, с обзиром да
се парцела налази у близини насеља ~300м (улицом Словачком) од државног пута Iб
бр.11 (М–24) (ул. Хајдук Вељкова). Приступ локацији постоји некатегорисаним путем
(парцела 3534) који се мора проширити. Инфраструктура
(водовод,
електроинсталација и телекомуникациона инсталација) такође имају могућност
прикључка на јавну мрежу у ул. Хајдук Вељковој.
Положај планиране локације постројења у односу на насеље је са аспекта
доминантних ветрова такође повољан. Доминантни ветрови су из правца северо –
запада и југоистока. Оба праваца су за насеље у односу на локацију постројења
повољна.
У складу са планираном наменом простора у оквиру границe плана обезбедиће
се спречавање свих облика загађивања као и услови и мере за остваривање
квалитетних услова животне средине.
Општина Чока је по прибављеном Мишљењу надлежне службе за заштиту
животне средине Општине Чока донела, Одлуку о приступању изради стратешке
процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину, која је саставни део
одлуке о изради Плана. („Службени лист општине Чока“, број 5-8/2012).
За потребе израде Плана тражени су и прибављени услови или мишљења од
надлежних институција и предузећа:
o Мишљење о потреби израде извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину, Општинска управа Чока, Одсек за привреду,
пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности бр.5012/2012-03-01 од 23.02.2012.год.
o Мишљење у поступку издавања водних услова од ЈВП Воде Војводине из
Новог Сада под бројем I-275/7-12 од 26.04.2012.г.
o Мишљење РХМЗ-а из Београда, под бројем 92-I-1-80/2012, од 22.02.2012.г.
o Решење о водним условима Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство бр.104-325-460/2012-01 од 21.08.2012.год.
o Услови за израду Плана од ЈКП „Чока“ из Чоке бр.192 од 06.03.2012.г.
o Услови
од „Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, Електродистрибуција
Суботица из Суботице бр.3.30.4-1007/2012 од 23.07.2012.г.
o Технички услови од „Телекома Србија“ Београд, Дирекција за технику,
извршна јединица Зрењанин/Кикинда, РЦ Кикинда, број 0025-51218/1- НП
од 22.02.2012.г.
o Решење Покрајинског завода за заштиту природе из Новог сада под бројем
03-1792/3 од 11.12.2012.г.
o Списак свих објеката под заштитом или претходном заштитом на територији
Општине Чока, Међуопштински завод за заштиту споменика културе
Суботица бр. 136-2/7 од 22.03.2013.год.

7.
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EoKA

ZAPISNIK
Sastavljen dana 30.05.2013 godine u prostorijama Op5tine Coka, na sastanku Komisije za planove sa pocetkom

u

'13:00 casova.

Sastanku su prisustvovali:

1. Petrinjac Predrag dipl.inZ.arh. - predsednik komisije,
clan komisije,
\- 2, SneZana Jancic dipl.inZ.arh.- -dlan
komisije,
3. Terhe5 Endre dipl.inZ.grad.
komisije,
clan
4. Edita Divkovi6 dipl.inZ.arh.
5. Gabor Siladi dipl.inZ.grad. - clan komisije,
6. Kobrehel Zoltan - sekretar komisije,
7. Sevenjhazi Eva - ovlaS6eno lice nadleZnog organa,
8. Onodi Katalin - Odsek za privredu, poljoprivredu ,-razvoi, urbanizam i stambeno komunalne del.
9. Bicok Timea - JP Direkcijazaizgradnju Op5tine Coka
10, Predstavnik JP ,,Direkciiaza izgradnju grada" Novi KneZevac:

-

Rade Rado5evic diPl.inZ.grad'

Dnevni red
1. Strudna kontrola KONCEPTA I NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE LOKACIJE POSTROJENJA ZA
pRECTSCAVANJE OTpADN;H VODA NASELJA OSTOJICEVO i izrada lzveitaja o strudnoj kontroli

v 2. Razno
Nakon ufurdenog dnevnog reda prelazise na rad po istom.
Tadka 1. dnevnog reda:

StTucna kontToli-K-oNcEPTA

I NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE LOKACIJE

POSTROJENJA ZA

pRECISCAVANJE OTpADN1H VODA NASELJA OSTOJICEVO i izrada lzveStaja o strudnoj kontroli

predsednik Komisije upoznao prisutne sa dosadainjim radom obradivada KONCEPTA I NACRTA PLANA
DETALJNE REGULAciJE LOKACIJE POSTROIENJA ZA PREEISCAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA
OSTOJICEVO i izrada lzve5taja o strucnoj kontroli.

Komisija

za planove izvr5ila je strucnu kontrolu KONCEPTA

I

NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE

O
LOKACIJE PoSTRoJENJA ZAPREEISCAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA OSTOJICEVO i iZTAdA IZVEStAJA
ispr.,
strudnoj kontroli na osnovu clana 49. Zakonao planiranju iizgradnji ("S1" glasnik RS", br.7212009,81/2009

str.l

od 4

6412010 - odluka US, 2412011

i 12112012) i clana 56. i 58 Pravilnika o sadr2ini, nadinu i postupku

dokumenata ("S1. glasnik RS", br. 3112010,6912010i 1612011) i prema tome

izrade planskih

sadinien ie slede6i:

IZVESrn.t

V
UVODNI DEO

IzTadi KONCEPTA

I

NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE LOKACIJE POSTROJENJA

ZA

PREcISCAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA OSTOJICEVO pristupilo se na osnovu Odluke o izradi plana
detaljne regulacije lokacije postrojenja za preci56avanje otpadnih voda naselja 0sto.li6evo br,: 016-1/2012-ll" od
dana 10.07.2012 god.. Obradivad Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za predi56avanje otpadnih voda
naselja Ostoji6evo je JP ,,Direkcijazaizgradnju grada" Novi KneZevac.
Tekstualni deo Plana sadrii:

I.
v

POLAZNE OSNOVE

1. Osnov zaizradu plana detaljne regulacije lokacije postrolenja za preci56avanje otpadnih voda naselja Ostoji6evo
2. Cilj dono5enja plana
3. lzvod iz Koncepta plana detaljne regulacije lokacije precistaca otpadnih voda naselja Ostoji6evo

II

PLANSKI DEO
1. PRAVILA UREDENJA

1.1.

Granica plana i obuhvat gradevinskog podrucja

1,1.1, Granica plana
1 .1.2. Granica gradevinskog podrudja
1.2. Planirana namena zemlji5ta
1.2.1. Koncepcija uredenja i detaljna namena zemlji5ta po celinama i zonama
1 .2.2. Numeridki pokazatelji
Plan regulacije, nivelacije i odredivanje povr5ina javne namene

1.3.

1.3.

'1.3.1. Plan regulacije

\?

1.3.2. Plan nivelacije
Pravila parcelacije, preparcelacije i ispravke granica parcela

1.4.

1.4.1, Parcelacija
1.4.2. Preparcelacija
1.4.3. lspravka granica parcela
Urbanisticki idrugi usloviza uredenje i izgradnju povr5ina i objekata
javne namene
1.5.1. Zona postrojenja za predi5davanje otpadnih voda naselja Ostojicevo
1.5.2. Zona koridora pristupne saobracajnice

1.5.

1.5.3. Zona za5titnog zelenila
Koridori, kapaciteti i uslovi za uredenje i izgradnju infrastrukture
zelenila sa uslovima za prikljudenje infrastrukture
1 .6.1 . Saobra6ajna infrastruktura

1.6.
1
1

i

.6.2. Vodna infrastruktura
.6.3, Energetska infrastruktura

6,4. Elektronska kom u n ikaciona infrastruktu ra
1.6.5. Uredenje zelenih povrSina
1

.

str.2 od 4

1.7.

Op5ti i posebni uslovi i mere za5tite prirodnog i kulturnog nasleda, Zivotne sredine i Zivota izdravlja ljudi
1 .7 .l. Zaitita prirodnih dobara

I
1.8.
1.9.

.2. Zaitita nepokretnih kulturnih dobara
1.7 ,3. Zailita Zivota i zdravlja ljudi
1.7 .4. Mere i uslovi zaStite i unapredenja Zivotne sredine
Mere energetske efikasnosti izgradnje
Lokacije za koje se obavezno radi urbanistidki projekat ili raspisuje konkurs

2.

PRAVILA GRADENJA

1.7

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Op5ta pravila gradenja u obuhvatu plana
Uslovi za formiranje gradevinske parcele
2.2.1.Pololaj objekata u odnosu na regulaciju i u odnosu na granice parcele
2.2.2.Uslovizaizgradnju objekata. Najve6i dozvoljeni indeks zauzetosti i indeks izgradenosti
parcele
2,2.3. Uslovi za izgradnju drugih objekata na istoj gradevinskoj parceli

2.2,4. Obezbedivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje. vozila
2.2.5. Arhitektonsko i estetsko oblikovanje pojedinih elemenata objekata
2.2.6. Zallila susednih objekata
2.2.7. Najve6a dozvoljena spratnost i visina objekata
Ekonomska analiza i procena ulaganja iz javnog sektora
Primena plana

Grafidki deo Plana sadrii:
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list 02
list

03
list 04
list

lzvodiz grafickog dela UP-a naselja Ostojicevo
Katastarska podloga sa granicom obuhvata plana R=

'1:500

Plan odredivanja povr5ina javne namene R = 1 : 500
Plan namene zemlji5ta R = 1 : 500

list

05

Plan regulacije, nivelacije i saobracaja R = 1 : 500

list

06

Plan vodne infrastrukture R = 1 : 500

list

07

Plan energetske infrastrukture R =

list

08

Plan infrastrukture (Sire podrudje) R = 1 : 1000

list

09 Karakteristicni

'1

: 500

profili

lzvr5ena je provera opravdanosti planskih re5enja sa stanoviSta i provera uskladenosti planskog dokumenta i
njegovih re5enja sa: Zakonom o planiranju i izgradnji ("S1. glasnik RS", br. 7212009, B1/2009 - ispr", 6412010 odluka U5,2412011i 12112012) i Pravilnikom o sadrZini, nacinu i postupku izrade planskih dokumenata ("S1. glasnik
RS", br" 3112010,6912010 i 16/20'11), odlukom o izradi planskog dokumenta, donetim planskim dokumentima Sireg
podrudja, standardima i normativima, pribavljenim uslovima, kao isa drugim zakonima i propisima.
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Komisija za planove utvrdila je, da je KONCEPT I NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE LOKACIJE
POSTROJENJA ZA PREEISCAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA OSTOJICEVO U SKIAdU SA dIANOM 49.
Zakona o planiranju i izgradnji ("S1. glasnik RS", br, 7212009,81/2009 - ispr., 6412010 - odluka US, 2412011
12112012) i pritom nije imala nikakve primedbe, te ga upu6uje na javni uvid.

a

Sa ovim je dnevni red iscrpljen, te je rad Komisije zavr5en u 17:35 dasova.
Sa ovim saglasnisu svidlanovi Komisije.

Komisija za planove
Petrinjac Predrag dipl. inZ,arh.

L

2

SneZana Janci6 dipl.inZ.arh.

3

Terhe5 Endre dipl.

4

Edita Divkovic dipl.inZ.arh,

5

Gabor Siladi dipl.in2. grad.

6

KobrehelZoltan

in

Z.grad.

OvlaSceno lice nadleinog organa
Sevenjhazi Eva

Ostali prisutni

t-

8

Onodi Katali

o

Bicok Timea

d*io*rn

T

Srs-,

&ntU &r&d-

Predstavnik JP ,,Direkc'lja za
izgradnju grada" Novi Kneievac
10

Rade Rado5evi6 dipl.inZ. g rad.
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REPUBLIKA SRBI.IA- AP VOJVODINA

oPSTNA 0oxa
KOMISIJA ZA PLANOVE
Broj: 03-353 -512012-16
Dana: 03.07.2013 glodine

COKA

tz.ve$'rn.l
o obarrljenom jarrnom uvidu
Sastavljen dana CIi.07.110'1,3 go,line nakon javnog rrvida ija'rne srOni.. u vezi Koncepta iNacrta Plana detaljner
regurlacije lokacije p,rstrojenja za preci5cavan.je otpadnih i'oCa naselja tJsh,jidevo i lzve5taja o s;trateskoj proceni
uticaja Plana detaljne regulacije lokacije postrrrjenja ;:a preciScervirrrje otpadnih voda naseija Osto.l[cevo na Zivrrtnu
sredinu, na zatvorenoj sednici Komisije za planove u prostorijanrar Op5tine Coka (sala br. 9) sa pocetkorn u '14:00
casova.
Sastan ku su pri$ustvovali

:

1. Petrinjac Predrag dipl.inZ.arh. - predsednik komisije,
2. SneZana Jandirl dipl.inZ.arh. - dlan komisije,
3. Terhe5 Endre dipl.inZ.grad. - dlan komisije,
4. Siladi Gabor dipl.inZ.grad. - ,ilan komisije,
5. Kobrehel Zoltan - sekrertar komis"e,
6, Sevenjhazi Eva - ovla$(;eno lice nadleZnog orlJaner,
UVODNI DEO

lzradi KONCEPTA

I

NACRTA PLANA DETALJNE RE3ULACIJE LOKACIJE POSTROiENJA

a,

PRE:CISCAVANJE OTPADNIH VOD,A llASEt-JA OSiTOJICEVTJ pristupilo se na osnovu Odlutre o izradi pilana
detaljne regulacije lokacijer poslrojenja za preri5iavernje otpadnilt voda naselja Cstoji6evo br.: tl16-112012-ll" ocl
dana 10.07.2012 gctd.. Obradivad Plana detaljne regulacije lolralije postrc,jenjar za preciScravanie otpadnih v'oder
naselja Ostojicevo je JP ,,Direkcija za izgradnju grada" Novi KneZevac.
Dana 30.05.2013 l(omisija za planove izvrSila je strucnu konrrolu Koncepta i Nacrta Plana detaljne regulacijer
lokacije postrojenja za prei;i56a'vanje otpadnih voda naselja Ostoiic;evo isacinila lzve5taj br,: 03-353-512412-'11 ct
bez prinredlle na Koncept i Nacrt Plana detaljne regulacijer
tonnu'. l(omisija za planc,ve dala je pozitivno rni5ljenje
lokacije postrojenja za prei:iScarfanje otpadnih voda naselja Oslojicevo, te lga upucivao na javni uvid u skladu sar
Zakonskim propisinra.
0gla5avanje javnog uvida .e izvrieno u dnevnorn listu ,,Dnervnik" i u elektronskom obliku na int,-"rnet prezentaciji

-

Op5tine Coka na adresi www.coka.rs.
Dana 03,07.2013 god. odrZana je javna sednic;a l(omisija za planove. Konstatovano je, da tokom javnog uvida (od
01.C6,i1013 god. do 01.07.i'.013 god.) ijavne rasprave nije pristi3la nijedna prirnedba, miSljenje nil l,(oncept i llacrl
Plarra detaljne regulacije fokacije postrojenja za prer:i5cauanje otpadnih voda naselja Ostcijicervo i na lzve5taj o

strate5koj proceni uticaja Plana detaljne regulacijr: lokacije, postrojenja zar predi5cavanje otpadnrih voda naselja
Ostojicevo na Zivotnu sredinu.

I

Komisilja za planove upucuje KONCEPTA IilACRT,A Pl-l\NA DHTALJhIE REGULACIJE LOKACIJE:
po$TFlo.,,ENJA ZA PRECI$C;AVANJE OTPliDNlhl VrlDA, NA$ELJA OSTOJICEVO u clalju proceoturu
pnopisano Zakononn.
Sa ovirn su saglasni svidlanovi Komisiye i prisutni sa strane crbrerdvada plan:;kog dokumenta.
str.

l

od

11

Komisija je zavr5ila svoj rad u 15:35.

Komisija za planove:

5

KobrehelZcltan

v

str.2 od ll

8.

Извештај о стратешкој процени Плана

Itepublika Srbija

-

A.P. Vojvodina

OPSTiNA COKA
OPSTINSKA UPRAVA COKA
ODSEKA ZA PRIVREDU, POLJI]PRI\IREDU,
URB AN IZAM I STAM EiENO KCI

],I U I,.{,!rLI{

E DELATNOS;TI

BROJ : 03-353-5 I 201 2- I 7

coKA

Dana: 03.07,201 3 godine

rz.ve$'rn.t
o uceSdu zainteneso\ranih orsana i organiroacija ijavnosti

Sas'.avljen dana 021.07.20'l:3 goline nakon javnor! r.rvida ija,rne s;ednice u vezi l,(oncepta iNacrta Plana detaljner
regulac;ije lokacije postrojenja za predi5cavanje otpadnih rroda naselja Oskrjicevo i lzve5tajil o s;trate5koj proceni

uticaja Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za preciScarvirrrje otpadnih voda naselja Ostojicevo na Zivotnu
sredinu u skladu sa clanom 2A. Zakona o straterlkoj proceni utir:aja na Zivotnu sredinu ("S1. glasnik RS", br,
135t2044. i 88t2010).

uvQpNr pEo

lzradi K0NCEPTA I

lJ,ACFilTh

Pl-Attilt DETALJNE RE3ULACIJE: LOhlACl.lE POSTROJENIJA ZA,
se na osnovu Odluke o izradi pilana

PRE:CISCAVANJE OTPADNIH VODA NASET-JA OSTOJICEVT) pristupilo

detaljne regulacije lokacije postrojenja za prmi5cavanje otp,adnih voda naselja Ostoji6evo br.: 016-'1/2012-ll. od
dana 10.07.2012 god..0bradivac Plana detaljne regulacije lokaoije postrojenja za predi5cavanie otpadnih I'odar
naselja Ostojicevo je JP ,,Direkcija za izgradnju grada" Novi Kneie'rac.
llana l)0.05.2C113 Komisija za planove izvr$ila je sitrucnu fr:on:rolu Korrcepta i Nacrta Plana detaljne regulacijer
lokacije postrolerrja za prei;i56airanje otpaCrrih voda naselja Ostojii.evo i sar:inila lzve5taj br: 03.1)53-512012-'11 ct
tome. Komisija za planove dala je pozitivno mi5ljenje - bez prinredbe na Koncept i Nacrt Plarna detaljne regulacijer
lokacije postrojenja za prec;i5cavanje otpadnih voda naselja Ostojicevo, te lga upucivao na javni uvid u skladu sa
Zakonskim proplsima.
Ogla5avanje javnog uvida.e izvr5eno u dnevnorn istu ,,Dnervnik" i u elektronskom obliku na internet prezentaciji
Op5tine Coka na adresi univw,c,of(a,rs.
Dana 03.07.201!igod. odriana iejiavLla sednic;a l(ornisija z:a planove. Konstatovano je, da tc,kom javnog uvida (od
01.06.2013 god. do 01.07.i'.013 god.) ijavne rirsprave nije pristi3la nijedna primedba, mi5ljenje na Koncept i Nacrt
Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za preci5cavanje otpadnih voda naselja Ostojicevo i na lzve5taj o
strate5koj proceni utica.|a Plana detaljne regulacijr: lokacije posln4enja za preci5cavanje otpadnih voda naselja
Ostojicevo na Zivrrtnu sredinu.
lzve5taj o strate$koj proceriuticajer Plana delaljrte i"egulacije lckacije pcstrojenja za predi5cavarije otpadnih I'oda
rraselja Ostojicevrr na Zivoltrru sruidinu dostavljero je sledeiih zerinleresor,'anih organa i organi:zacijil na razmatranje:

-

Mesna Zajednica Cstojicevo,
JKP ,,Coka" iz Coke,,
Navedene organizacije dopisom su nas obavestili, cla nemaju prim,adbe na lzveitaj o strateikoj proceni utir;ajar
Flana detaljne regulacije lokacije postrojerrja z:a
gtpadnih voda naselja Oskrjicevo na iivotnu
sredinu (dopis br.: 80-112013 od dana 29.05.;2013
,lVkiSqe.;{ajednice Ostojicevo i dopis hr.:558 ocl
"'^'4-\
dana 213,05.2013 god. orl stranerJKP ,,Coka" iz C
r; i ;'r' ,.;'
Sqryc''statn s;trucni saradnil< za
I

s
€d;

(}

r,a r-

*,&.
str.
' .t,:

i

l od
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9.

Одлука о доношењу Плана

Ha ocHoey qnana20, craa 1. raqxa 2. 3aroHa o noxanrojcaMoynpaB[ (,,Cn. rnacHux peny6nraxe
Cp6uje,,, 6p" 12gl07),
tr' cnffia 35. crae 7 3aroua o naaHfipaby Lr t/srpaAFbl4 (,,Cn. rnacHr,tx penybnraxe
"
Cp6r.lje,', Ap.'lZtOO, ainOncnpaBKa,, 64110-YC,24111rt121112,42113-YC r,r 50/13-VC)il qnaHa 77"rllaa.1. raqra
gora

,28.

'anaua 27

6. Craryra onurilHe

nl4cT onuTilHe 9oxa ", 6p. 312011 - npevuuheH

rercr)
Crynuruua onurilHe Lloxa Ha l. eaxpegxoj

ceAHfir.ll4

(,,CnyxbeHra

ogpxaHoj aaaa 12.07.2013,rograne poHena je

oflnyKy
o AoHolllEl'bv nnAHA EETAIbHE PETyflAIIHJE nOKAqtlJE nOCTpOJEtbA
3A NPEqHUhABAIbE OTNAflHl4X BOAA HACE'bA OCTOJI4frEBO
9naH 1.
Oaou o4nyrou AoHocll ce llnaH AerallHe perynaqr,rje noxaquje nocrpojerua aa npevru:haaaFbe oTnagHrx
BoAa
Hace.rba Ocrojuheeo y AaIleM rercry flnaH AeralbHe perynaqraje), xojra je r,rspa[eH oA
crpaHe Jl-l "flrapexqr,rja 3a il3rpa4Fby
rpaga" Hoer KHexeaaq.

Hapy'trnaq llnaua 4eraruHe perynaquje je OnuLruna tlora l-lorucra 6poj 20., lzlHeecrrrop je OnurNHa
Voxa.

{nan2.
llnanou AeraJbHe perynar4,rje nocrpojerua sa npevnuhaaaFbe ornaAHhx BoAa Hacelba
3a AaJbe ypefiere il h3rpaAby npocropa, re je ocuoe 3a il3paAy yp6aHncrnvrux
npojexara,

l-iogpyvje obyxaaheno

ocrojraheao 4aje rvroryhHocr
uH$opruaquje o noxarlujN r u3AaBabe noxaqr,rjcxe Ao3Bofle.

CMPXAJ

t-tItAHA:

Onu:ra 4oryueHraqr,tja
I NOflA3HE OCHOBE
l.ocHos 3a N3paAy nnaHa Aeralbne perynaqraje noxaqraje nocrpojena aa npevuuhaeabe
ornaAHilx BoAa Hacelba
Ocrojuheao
2" l_lun AoHoueba nanaHa
3. lzlseog

ma

KoHqenra nnaHa AeralbHe perynaqr,rje noraqltje npeqficraqa ornaAHilx BoAa
3a HaceJbe Ocrojraheao

ti. nnAHcK[4 AEo

NPABhNA YPEbETbA
. fpanr,rqa nnaHa h o6yxear rpaleerncxor no4pyvja

1"

1 ,1

1.1.1.|-paHr,tqa nnaua
1.1.2. f pmw4a rpafleauHcxor nogpyvja
1 .2. llnauupana HaMeHa 3eMJbl4r!Ta

ypelena il AeralbHa HaMeHa 3eMlbr4ura no qenfiHaMa il aoHaMa
.2.2. Hy uepuqKn noKa3arelbil
1.3. I-lnau perynaqr,rje, Huaenaqrje n o4pelueaue noBprrJilHa jaeue Haueue
1 2.1. KoHqenqraja

1

.3.1 . l-lnaH perynaqr,rje

1

1.3.2. llnau Hneenaqnje
1"4. l-lpaar,rna napqenaqmje, npenapqenaqilJe h ficnpaBKe
ryaHilL{a napl{ena
.4,1 . l-lapqenarir,rja

1

1.4.2. l-lpenapqenaqr,rja
'tr.4.3. l/cnpasxa rpaHmqa
napqena

\,

1.5. Vp6aur,{crilqKil il Apytm ycnoBil ra ypefler+e il il3rpaAby noBprxfiHa r,r o6jer<ara jasHe
HaMeHe
1.5.1 " 3oHa nocrpojerua sa npeuuu:haeaFbe ornaAHilx BoAa Hacerba Ocrojr,rheno
1

.

5.

2. 3oHa KopltAopa npucTynHe cao6pahajHraqe
3auil/rHot 3efleHilJra

1,5.3. 3oHa

1.6" KopugopN, Kanaqureril
unSpacrpyrlype

il

ycnoBut

aa ypef;erue

npilKruyqeFbe

r,r

il3rpaAlby uu$pacrpyrrype [4 sefleHilna ca yc.noBilMa

3a

.6.1 . Cao6pahajHa rangpacrpyKTypa
1.6.2. Bogua raH$pacrpyrrypa
1

1

.6.3. EHeprercra r,rH$pacrpyrrypa

1.6.4, EnexrpoHcKa KoMyHilKaqrona rH$pacrpyKTypa
'1
.6.5. Vpefier+e 3efl eHilx noBpt"uilHa

1.7. onuru u nocebsu ycltoBl4

il

Mepe 3auirilTe npilpoAHor

14

3ApaBrba IbyA14
.7.1 .

KynrypHor nacnefia, xilBorHe cpeAilHe vt x<nBora v

3aurrra

npnpo4Hr4x 4o6apa
HenoKperHilx xynrypHr,rx 4o6apa
'1
.7.3. 3aurura xilBora il 3ApaBJba JbyAt4
1.7.4. Itlepe il ycnoBr4 3arurrre n ynanpefieiua xilBorHe cpeAilHe
1

1.7

.2.3awwa

1.8. Mepe eHeprercKe eSnxacnocrr il3rpaiqbe
1.9. rloxaqraje sa roje ce o6aeesHo pagra yp6anr,rcrrvxn npojexar

mu pacnncyje

KoHr{ypc

-2-

2. n PAB[4J]A f PAT?E l-bA
2.1. OnuLra npaBilna rpal1et-ua y o6yxeary nnaHa
2 "2. Y cnoau ea $opnrupaue rpaleerHcxe napL{efl e
2.2.1 " l-lonoxaj o6jexara y oAHocy Ha perynaqujy 11 y oAHocy Ha rpaHilqe napqene
2.2.2.Ycnoau 3a h3rpaAFby o6jerara, Hajaehr,t Ao3BoJleHil ilHAeKc 3ay3erocTr4 14 t4HAeKc uerpafieHocrn napl{ene.

2.2.3.Ycnoeu 3a il3rpaAby gpynax o6jerara ua ncroj rpaleamucxoj napqenil
2.2.4^ O6et6e[rearue npilcryna napqenil il npocropa 3a napKilpatue Bo3ilr]a
2.2,5, ApxrrerroHcKo 14 ecreTcKo oOnilxoeatse noje4uHux eneMeHara oOjexara
2.2.6. 3aurvt a cyceAHfi x o6jexara
2.2.7 . Halaeha Ao3BorbeHa cnpaTHocr vl BvlcvHa

o6jerara

2.3. Exouol,rcxa aHanh3a fi npoqeHa ynaraba no jaeHor ceKTopa
2.4" l-lpuNeua nnaHa

6. t-PAOhqKH REO nnAHA
nucr 01 lzlseog us rpaSravxor 4ena V[l-a uacena Ocrojuheno
ruu 02 Karacrapcra nognora ca rpaHilqoM o6yxeara nnaua p= 1:500
nncr 03 llnaH o4pefinaaba noBprxr4Ha jasue HaMeHe p = 1 : 500

nrcr 04 l-lnau uauene

3eMlbt4txra

nucr 05 FlnaH perynaqnje, uneenaqnje r,r cao6pahaja P = 1 : 500
nncr 06 llnaH ao4He NHQpacrpyrrype P = 1 : 500
nnc;r 07 [1nan eueprercxe nu$pacrpyxrype P = 1 : 500
nncr 08 [1naH raH$pacrpyKType (rur,rpe nogpyvje) p = 1 : 500
nltcr 09 Kapaxrepucruvur,t npoSunu
B"

flOKyMEHTAqt4OHA 0CH0BA nflAHA

1.

Opnyxa o il3paAil F'lnaHa geraruHe perynaqraje noraqr.rje nocrpojerua :a npevuuhaaabe ornaAHux BoAa Hacerba

0crojnheao

2. Wzeopu r,rs Vll-a Hacelba Ocrojraheao
3. l,44ejHn npojexar nocrojerua sa npevnuLhaeaFbe
4"

5. llopnore il Kapre
6. KoHqenr nnaHa
7. l4saeu:raj o crpyvHoj r<oHrponn
B. l/eeeuraj

9.

ornagHilx BoAa

Vcnoail n Milulbelba HagnexHilx npe4yreha

Ogyxa

o

[lnana

o crpareLuxoj npoqeHu yl,rqaja Ha xilBorHy cpeAuHy

gouor.leruy l1naua
tlnan

o cnposoleruy

3.

4elaruue perynaqraje noxaqraje nocrpojena sa npevuuhaealbe ornagHilx BoAa Hacelba
Ocrojuheeo crapahe ce OnurnHa t{oxa, nagnexHil opraH jegr,rHr,rrle noKanHe caMoynpaBe 3a nocnoBe yp6aHnrua.
[1naH

9nan 4.

[lnau geraruHe perynaqraje noraqraje nocrpojeua sa npevuu:haaatue ornagHilx BoAa HaceJba Ocrojrheno je Napafieu
y 6 (u:ecr) npnMepaKa y aHanorHoM u 6 (ruecr) npilMepaxa y AnrilTanHoM o6nuny"
Je4aN npuuepaK AoHeror, nornilcaHor il oBepeHor ilnaria y aHanorHoM o6nNxy
obnuxy LryBa ce y apxfiBl4 CxynuruHe on[JTilHe"

Tpn npNNepxa AoHeror, nornucaHot [4 oBepeHor linana y aHanorHoM oOnrary
uyeajy ce y 0nurilHcKoM opraHy ynpaBe HaAflexHoM sa cnpoaofierue nnaHa.

laa

[4

r,r

jegan npilMepaK y AilrilTanHoM

Tpil np,4MepKa y AilrilTanHoN o6nnxy

npnNepxa AoHeror, nornilcaHor fi oBepeHor [1naua y aHanorHoM obnury il ABa npilMepKa y AhrilTanHou o6nrxy
flnpexqrja 3a il3rpaAby onurrue goxa

qyBa ce y apxilBr4 Jl-l

.

9naH 5.

oea ognyra cryna Ha cHary ocMor AaHa oA AaHa o6jaarunaarua y ,,cn. nncry onu:ruHe goxa".

PEny5flilKA CpSt/JA - An BOJBOET/HA
CKYNUTilHA ONUTilHE I]OKA
Spoj:

01 6-11201

3-05- | . BaHpeAHy

flana. 12.07 .20'13. ro4raHe
L] OKA

[lpe4cegnnx CO-e i{oxa
Mapjanoe Mnpjana c,p.

