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УВОД 

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта Објекти товилишта у 
оквиру комплекса постојеће фарме свиња у Љукову израђује се у складу са 
Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр 135/04 и 
36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр 69/05). 

Циљ израде Студије процене утицаја на животну средину јесте анализа и 
оцена квалитета чинилаца животне средине и њихова осетљивост на 
простору катастарске парцеле бр. 182/1, К.О. Љуково и у околини и 
међусобних утицаја постојећих и планираних активности, предвиђање 
непосредних и посредних штетних утицаја пројекта на чиниоце животне 
средине, као и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање 
штетних утицаја на животну средину и здравље људи и то како у току 
изградње, тако и у току експлоатације објеката товилишта у оквиру компекса 
постојеће фарме свиња у Љукову. 

Преглед коришћених законских прописа 

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

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

 Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину 
(“Сл. Гласник РС” бр. 69/05); 

 Закон о заштити од буке у животној средини (“Сл. Гласник РС” бр. 
36/09, и 88/10); 

 Закон о водама (“Сл. Гласник РС” бр. 30/10, 93/2012, 101/16 и 95/18); 
 Уредба о класификацији вода (“Сл. Гласник СРС” бр. 5/68); 
 Закон о шумама (“Сл. Гласник РС” бр. 30/10, 93/12,  89/15, 95/18); 
 Закон о пољопривредном земљишту (“Сл. Гласник РС” бр. 62/06 ,41/09, 

112/15, 80/17, 95/18); 
 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде 

и роковима за њихово достизање (“Сл. Гласник РС” бр. 67/11, 48/12 И 
1/2016); 

 Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање 
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним 
мерењима (“Сл. Гласник РС” бр. 33/2016); 

 Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта (“Сл. 
Гласник РС” бр.88/20); 

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

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног 
отпада (“Сл. Гласник РС” бр. 92/10); 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Сл. 
Гласник РС” бр. 56/10, 93/19); 

 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења 
и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за 
добијање енергије (“Сл. Гласник РС” бр. 98/10); 
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 Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним 
уљима (“Сл. Гласник РС” бр.71/10) 

 Закон о заштити природе (“Сл. Гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16, 
95/18); 

 Уредба о еколошкој мрежи (“Сл. Гласник РС” бр. 102/10); 
 Уредба о режимима заштите (“Сл. Гласник РС” бр. 31/12); 
 Закон о заштити ваздуха (“Сл. Гласник РС” бр. 36/09 и 10/13); 
 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (“Сл. Гласник РС” бр. 36/09, 

95/18); 
 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Сл. 

Гласник РС” бр. 11/10, 75/10 и 63/13); 
 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини (“Сл. гласник РС”, бр 75/2010) 

 Правилник о методама мерења, садржини и обиму извештаја о 
мерењу буке (“Сл. Гласник РС” бр. 72/10); 

 Закон о рударству и геолошким истраживањима (“Сл. Гласник РС” бр. 
101/15, 95/18); 

 Закон о заштити од пожара (“Сл. Гласник РС” бр. 111/09 и 20/15, 
87/18); 

 Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл. Гласник РС” бр. 101/05, 
91/2015 и 113/2017 – др. закон) 
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1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПР

Име носиоца пројекта

Адреса 

Телефон 

Е-маил: 

Web 

 

 

 
2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

2.1 Макролокација 

Фарма за узгој свиња фирме „КНЕЗ АГ
катастарској парцели бр. 182/1, КО Љуково 

Љуково је насеље у Србији
попису из 2011. било је 1525 становника.
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ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 

Име носиоца пројекта „КНЕЗ АГРАР“ д.о.о. 

Царице Јелене 28, 11000 Београд

+ 381 22 565 811 

office@knezagrar.com 

http://www.knezagrar.com/ 

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

 

узгој свиња фирме „КНЕЗ АГРАР“ д.о.о. налази се у Љукову 
катастарској парцели бр. 182/1, КО Љуково у општини Инђија.

Љуково је насеље у Србији, у општини Инђија, у Сремском округу. Према 
попису из 2011. било је 1525 становника. 

Слика 1. Макролокација 
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Београд 

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

РАР“ д.о.о. налази се у Љукову на 
у општини Инђија. 

у Сремском округу. Према 
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2.2 Микролокација 

"КНЕЗ АГРАР" д.о.о. из Београда-Земуна, поред села Љуково код Инђије 
поседује модерну фарму свиња. Фарма се налази на кат.парц.бр. 182/1 К.О. 
Љуково, удаљена је око 2 km од Инђије и око 1 km од села Љуково. Фарма 
има директан приступ државном путу бр. 126  Инђија-Рума и сопствени 
приступни пут у дужини од cca 1 km. 

Село Јарковци налази се на око 1 km северно од фарме свиња "Кнез аграр" 
ДОО. Село има 604 становника. 

Поред села је направљено вештачко језеро Љуково које се протеже 
паралелно са селом. Језеро је богато рибом. 

 

 
Слика 2. Микролокација 

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

2.3.1 Геолошки састав  

Педолошке карактеристике терена  

У оквиру општине Инђија је заступљено 13 врсти земљишта који се 
сврставају у четири типа: најзаступљенији чернозем карбонатни, 
парарендзине, черноземи и гајњаче.  

Черноземи су најзаступљенији у средишњим, јужним и југоисточним 
деловима општине, на лесној заравни и лесној тераси. Гајњача је 
распрострањена у северозападном делу територије, ка Фрушкој гори. 
Парарендзине су такође распрострањене на северозападном делу, ка 
Фрушкој гори. Гајњаче спадају у најбоља шумска и воћарско-виноградска 
земљишта. Овај тип се простире такође на северозападном делу општине. 

Општина Инђија има земљиште добрих педолошких карактеристика и за 
ратарску производњу. Првенствено се мисли на чернозем који је формиран 
под утицајем повољне климе, вегетације и леса као геолошке подлоге. 
Подтип – чернозем карбонатни (мицеларни) на лесној заравни спада у 
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дубоке педолошке творевине, добре порозности који даје високе и 
уједначене приносе гајених ратарских култура. 

У геоморфолошком погледу територија општине Инђија у потпуности се 
налази на лесној заравни. Лесна зараван није јединствена, већ се издвајају 
два нивоа. Виши ниво је лесна зараван надморске висине 130-150 m, а нижи 
ниво 100-120 m апсолутне висине. Виша лесна зараван простире се у 
северном делу територије Инђије. Нижа лесна зараван заузима јужније 
делове насеља. Разлика између највише и најниже тачке је око 50 m 
релативне висине. Насеље Љуково се налази на надморској висини од 118 
метара. 

У геолошком погледу земљиште територије општине чини лес, састављен од 
више лесних складова. Дебљина лесног слоја варира и креће се од 10 m до 
20 m. Лес представља добру подлогу за фундирање само при природној 
влажности и ако тло није дуже времена изложено утицајима подземних и 
површинских вода. У случајевима повећане влажности леса, као подлоге на 
којој се врши фундирање објекта, морају се предузимати посебне мере 
(пешчани јастуци и сл.) 

На територији општине заступљено је 13 врста земљишта, која могу да се 
сврстају у четири основна типа: чернозем карбонатни (мицеларни) на лесној 
тераси и лесном платоу, као најраспрострањенији облик, затим 
парарендзине, черноземи и гајњаче. Черноземи је најквалитетније земљиште 
на подручју општине а заступљен је и у насељу Љуково. 

Непосредни истражни простор изворишта подземних вода фарме свиња 
"КНЕЗ АГРАР" доо у Љукову, на површини терена изграђују лесни и 
лесоидни седименти. Представљени су песковитим алевритима, 
алевритским песковима, песковитоглиновитим алевритима, песковима и. сл. 
Испод њих леже песковито-глиновити алеврити и песковити алеврити који 
припадају барском лесу  и пескови, шљункови, песковити алеврити, алеврит 
пескови, песковите глине и др. који припшадају језерско-барским и језерско-
речним седиментима. 

Сви ови седименти чине комплекс седимената квартарне старости дебљине 
око 100-110 m На истражном простору. подину квартарним седиментима чине 
горњепалудински слојеви (ПЛ2+3) испод којих леже седименти горњег понта 
(ПЛ1 2). 

Шири истражни простор изворишта фарме свиња "Кнез аграр" ДОО на 
површини терена изграђују лесни и лесоидни седименти квартарне старости. 
Укупна дебљина квартарних седимената на истражном простору износи око 
100-110 m. До 100 m дубине, констатовано је да постоје два водоносна слоја 
изграђена од пескова великог распрострањење и дебљине до 15 m. 

Подину овим водоносним слојевима изграђују глине велике дебљине преко 
50 m које припадају палудинским слојевима. 

На дубини од 150-200 m, утврђено је присуство комплекса више водоносних 
слојева који се на изворишту Инђије каптирају за водоснабдевање града. 

Порозност стена које учествују у грађи терена је интергрануларна. 

У оквиру ширег истражног простора у водоносним слојевима формиране су 
збијене издани два типа: - збијени тип издани са слободним нивоом и - 
збијени тип издани са нивоом под притиском који се формира у оквиру 
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водоносних слојева са слабопропусном или непропусном повлатом и 
подином. 

Генетски чланови код којих преовлађује глиновита компонента, по својим 
својствима припадају водонепросним стенама, односно изграђују условно 
"безводне" делове терена. 

 

2.3.2 Сеимичност 

На простору општине Инђија и локације у повратном периоду од 95 година 
може се очекивати земљотрес интензитета VII по MCS скали. Гравитационо 
убрзање за овај повратни период износи 0,06 g.  

За повратни период од 475 година очекиван је земљотрес интензитета VIII по 
MCS скали. Гравитационо убрзање за овај повратни период износи 0,10 g.  

Подаци су преузети са сајта Републичког сеизмолошког завода, са карата 
сеизмичког хазарда Републике Србије. 

 

2.3.3 Хидрографске карактеристике 

У оквиру ширег истражног простора сви површински токови који се сливају са 
северних и јужних падина Фрушке Горе припадају сливовима река Дунав и 
Сава. Водотоци Фрушке Горе пружају се на две стране и сви су генерално 
орјентисани према северу или југу. На простору од линије гребена према југу, 
терен се спушта знатно блаже према алувијалној равни Саве. Од самог 
гребена спуштају се водотоци, паралелни међусобно, у свом горњем делу 
слива имају уске и стрме долине док уласком у равничарски предео 
задобијају блажи пад. У доњим деловима тока долине им се нагло шире и 
утапају у алувијалну раван реке Саве. 

Највећи потоци на ширем простору истраживања који дренирају југоисточне 
падине Фрушке горе јесу Шеловренац поток, Љуково поток, Патка Бара и др. 
Отицање овим потоцима је интезивно током пролећа у време отапања снега 
и у време летњих киша. У средишњим деловима тока отицање је успорено 
или потпуно изостаје или се утапају у баруштине и замочварене зоне. Зато су 
ови токови у пределу равнице регулисани ископаним каналима тако да им је 
протицај убрзан а мочваре и баруштине исушене и сведене на најмању меру. 
На потоку Љуково код села Јарковци формирано је вештачко језеро Љуково 
које има основну функцију спречавања поплавног таласа бујичних токова који 
су многобројни и који се у време киша и отапања снега обрушавају са падина 
Фрушке Горе. На водотоку Шеловренац и Добродол формирана су још два 
таква језера: Добродол и Шеловренац. 

Водоток Патка Бара (Рибарица у горњем делу тока, односно Будовар у 
доњем делу) дренира југоисточне односно источне падине Фрушке горе. 
Изворишни део свих ових водотокова налази се испод била Фрушке Горе. У 
изворишном делу, густина дренаже је већа док у нижим деловима имају 
карактеристике као и сви остали водотокови. За шири истражни простор 
карактеристично је да површинске делове терена изграђују лесни и лесоидни 
седименти тако да постојећа мрежа водотока има све карактеристике 
развића долина у лесу. Долине су им плитке, замочварене и добрим делом 
воде пониру кроз лесне седименте до водонепропусне глиновите подине. 
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Као и сви остали, водоток Љуково настаје испод јужних падина Фрушке горе. 
Унајјужнијем делу је каналисан, односно улива се у канал Голубинци-Стара 
Пазова. На потоку Љуково, на западној периферији села Јарковци, 1977. 
године изграђено је вештачко језеро Јарковачко или Љуковачко. Језеро је 
ширине између 150 и 250 m и дуго скоро 2 km. Захвата површину од 35 ha. 
Поток је преграђен земљаном браном дужине у круни од 186 m и 12 m високе 
која се простире правцем исток-запад. Одмах уз брану, дубина је највећа и 
износи 5-7 m а потом се смањује и у највећем делу језера износи од 1,5-2,0 
m. У широј околини, на потоку Шеловренац, изграђена је још једна вештачка 
акумулација. Од канала, значајан је Голубиначки канал који је главни 
реципијент површинских вода подручја Старе Пазове и Стари Бановци, 
нажалост и отпадних вода индустрије са овог подручја. 

 

 
2.4 Изворишта водоснабдевања 

За потребе водоснабдевања становништва и индустрије у Инђији се 
захватају подземне воде из неогених песковитих седимената. Каптира се 
плића издан на дубини 60 до 80 m и дубља издан на 160 до 200 m. 
Извориште водовода лоцирано је на периферији насеља, југоисточно у 
односу на центар, са леве и десне стране пута Стара Пазова-Инђија.  

У кругу фарме "Кнез аграр" ДОО, формирано је извориште које чини један 
бушени цевасти бунар Б-1 дубине од 80 m. У кругу постоји још један копани 
бунар великог пречника од 3,5 m и дубине од 18,15 m који се не користи 
одавно за водоснабдевање већ се чува и одржава као етно објекат. 

Подземне воде се користе као техничке воде: пре свега за појење стоке, за 
мокре санитарне чворове у пословним зградама и одгајалиштима, прање 
објеката и других сл. потреба. 

Других извора водоснабдевања нема. Санитарна и вода за противпожарну 
заштиту обезбеђују se из постојећег сопственог изворишта-бунара. За 
постизање потребног притиска у мрежи користе се пумпе и хидрофори, који 
својим капацитетом задовољавају потребе фарме. 

 

 
2.5 Приказ климатских карактеристика 

Просторна расподела параметара климе условљена је географским 
положајем, рељефом и локалним утицајем, као резултатом комбинације 
рељефа, расподеле ваздушног притиска већих размера, експозицијом 
терена, присуством речних система, вегетацијом, урбанизацијом итд. 

Подручје Фрушке горе налази се на граници простирања умерено-
континенталне климе, а због промена климатских карактеристика дуж 
гребена са највећим висинама и утицаја шумског покривача овде клима има 
субконтиненталне карактеристике. Међутим, Фрушка гора својим положајем, 
обликом и вегетацијом утиче на стварање специфичне локалне климе, која 
се донекле разликује од климе околних подручја. Иако је Фрушка гора ниска 
планина, порастом висине клима постаје све влажнија и хладнија, тако да на 
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гребенима има одлике планинске климе са хладним зимама и свежијим 
летима. 

Код просечних вредности за област Фрушке горе може се видети да је 
најнижа средња вредност температуре ваздуха у јануару и износи -0,6 °C, а 
највиша у јулу са 21,4 °C. Вредност средње годишње температуре износи 
11,2 °C. 

Фрушка гора спада у области где је степен релативне влажности ваздуха 
угалвном осредњи (76%). 

Према вредностима за средњу месечну висину падавина, у области Фрушке 
горе највлажнији су месеци мај и јуни, а најсувљи септембар и октобар. Други 
максимум падавина се јавља у децембру. 

Утврђено је да са северне стране Фрушке горе преовладавају западни 
ветрови који имају доста велику честину преко целе године, а затим следе 
ветрови из правца запад-југозапад. 

Веома су чести ветрови из правца југоисток, и јавлају се чешће у јесен, 
пролеће и зиму, а ређе током лета. Ветрови из правца југ-југоисток и југ-
југозапад су веома ретки. 

Проучавање општих климатских услова неког подручја има велики значај 
због утицаја на режим подземних вода посебно збијене издани са слободним 
нивоом и на услове њеног прихрањивања. Други климатски параметри имају 
знатно мањи утицај на биланс подземних вода. 

Најизраженији параметар који има утицај на прихрањивање издани јесу 
падавине. Тај утицај се одражава кроз количину инфилтрираних 
атмосферских падавина и евапотранспирацију, а последице се манифестују 
кроз резерве воде, промене нивоа издани и физичко-хемијске карактеристике 
подземних вода. 

На дубоке издани у неогеним седиментима, утицај падавина директно на 
истражном простору нема значаја ни утицаја. Велики значај у њиховом 
прихрањивању падавине имају по ободним деловима Фрушке горе где многи 
водоноснио слојеви неогене старости исклињавају и јављају се на површини 
терена. 

Територија ширег истражног подручја "Кнез аграр" ДОО, налази се у зони 
метеоролошких осматрања РХМС Сремска Митровица. Подаци са ове 
станице могу се сматрати Анализирани су подаци осматрани у периоду од 
1966-2013. год. Падавине и температура ваздуха су анализирани за период 
од 1966-2014. година. 

Подаци презентовани у пројекту преузети су од Пољопривредног факултета 
у Новом Саду и са htpp://www.webrzs.statserb.sr.gov.uu/adzd/god.htm. За 
осматрачки низ година од 2002-2012. године, подаци су преузети са веб 
сајта: "Статистички годишњак Србије", Клима и животна средина, Преглед 
важнијих метеоролошких података. 
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Ветрови 

У пределу Инђије најучесталији ветрови су југоисточни (18,3 %) и 
северозападни (12,9%) ветар. Ови ветрови дувају равномерно и брзина им 
није велика. Други по учесталости су ветрови из источног квадранта, назив 
им је „кошава” и то су по правилу суви, хладни и јаки ветрови који дувају у 
налетима ( ударима). 

У годишњој расподели честина и праваца ветра и тишина у Инђији, 
тишинама (временским ситуацијама без ветра) припада 24,1%, случајева. 
Највећу учесталост имају југоисточни - кошава (18,3%) и ветрови, најмању 
јужни, а врло су чести и северозападни и западни ветрови. 

 

Осунчаност 

Средња годишња осунчаност (инсолација) износи 2024 часа или 41% од 
могуће. Најсунчанији месец је јули са 289 часова, а најкраће просечно 
осунчање показује децембар са 52 часа односно 21% од укупне суме 
годишње осунчаности. У вегетационом периоду сума осунчања је 1459 
часова, што чини 70% од укупног годишњег осунчања. Подаци се односе на 
осунчаност хоризонталне површине, док вертикане површине (нпр.:зидови) 
имају различито осунчање у зависности од експозиције (оријентације према 
страни света). 

 

Падавине  

Падавине су изузетно значајан климатски елемент за живи свет уопште. С 
обзиром да је Панонска низија са својим географским положајем затворена 
околним планинским венцима, формирали су се специфични регионални и 
локални услови за излучивање атмосферских талога, посебно на простору 
Фрушке горе где се у просеку излучује више падавине него у равничарким 
деловима низије. 

Са аспекта проучавања хидрогеолошких карактеристика терена, падавине 
имају посебан значај у процесу прихрањивања прве издани од површине 
терена, односно збијену издан са слободним нивоом, када се оно врши 
директном инфилтрацијом атмосферских падавина. На дубље издани, овај 
утицај није директан већ се цео процес манифестује сложеним механизмима 
њиховог прихрањивања. Значајне су за водоносне слојеве неогене старости 
који исклињавају по ободним деловима Фрушке горе где преко зона 
прихрањивања директно учествују у њиховом прихрањивају дубоких издани. 

Највећа просечна количина падавина излучи се у месецу јуну (82,0 мм) а 
најмања у месецу фебруару (34,5 мм), односно, највеће количине 
атмосферских падавина у просеку излуче се у периоду јун–јул, а најмање у 
периоду јануар–март. Имајући у виду равничарску и благо брежуљасту 
конфигурацију терена, највећи део падавина се инфилтрира у подземље. 

Максимална просечна месечна количина падавина забележена је у јуну 
месецу 2001. год. Са 220,4 мм а минимална у месецу октобру 1995. год. и у 
априлу 2007. год. када су наведени месеци били без падавина. Поред 
најкишније 2001. године и 2010. је била изузетно кишна са укупно 836,9 мм 
падавина. 
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Појава снежног покривача карактеристична је за хладнији део године од 
новембра до марта, а највећи број дана са снежним покривачем је у јануару. 

 

 
Слика бр. 3 Годишња сума падавина 

(2019 год. РХМЗ) 

 

Температура и релативна влажност ваздуха 

Температурни режим као мера топлотних услова, првенствено је условљена 
Сунчевом радијацијом, географским положајем и рељефом. Утицај 
температуре ваздуха највећи је (такође) на издан са слободним нивоом, 
односно на плиће водоносне слојеве. Испаравањем воде са површине 
терена мења се дубина до нивоа подземних вода као и физичко-хемијске 
карактеристике подземних вода у издани. Поред тога, постоји и посредан 
утицај, који подразумева веће потребе за водом у периодима високих 
температура који се поклапа са вегетационим периодом (период април–
октобар), што посредно утиче и на режим подземних вода услед повећане 
експлоатације. На дубоке издани нема утицаја. 

У вишегодишњем просеку, најхладнији је месец јануар а најтоплији јул месец, 
а онда следи август месец. Вредности средње месечних температура за 
осматрани период варирају од 0,0 °C у јануару до 21,2 °C у јулу месецу. 

Просечна средња вишегодишња температура ваздуха за посматрано 
подручје износи 11,2 ºC. Минимална средња годишња температура од 9,9°C 
забележена је 1980. године док је максимална вредност забележена 2000. 
године од 12,6°C. 
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Релативна влажност ваздуха као климатски фактор утиче на режим 
подземних вода у обрнутом односу од температуре ваздуха. 

Релативна влажност ваздуха утиче знатно на водни биланс истражног 
простора, односно на количину воде која ће испарити са површине терена, 
што директно утиче на инфилтрацију у подземље или отицај у површинске 
токове. 

Најнижа влажност је у топлим летњим месецима а највећа у зимском 
периоду. Вредности средњих месечних влажности ваздуха крећу се од 
минималних у мају месецу до максималних у месецу децембру. 

Релативна влажност ваздуха опада од зимских ка летњим месецима обрнуто 
од температуре ваздуха, да би потом ка зимским месецима расла до 
децембра, када достиже максимум и ако то није најхладнији месец већ месец 
јануар. 

 
Слика бр. 4 Средње годишње температуре ваздуха 

(2019.год. РХМЗ) 
 
 

2.6 Опис флоре и фауне и природних добара посебне вредности  

Како се Инђија налази на Сремској лесној тераси, чија је подлога суво 
земљиште основна вегетација је степска која је на већини територије 
култивисана. Чернозем са својим варијантама заузима 87% територије 
општине. Од укупно 31.873 ha обрадивог земљишта под њивама се налази 30 
782 ha, 450 ha воћњаци и 650 ha виногради и шуме. Територија Инђије је 
веома сиромашна шумским површинама, већа подручја под шумом се налазе 
углавном уз обалу Дунава. Шумски комплекс у Чортановцима припада 
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Националнаом парку Фрушка гора. У пољу Крчевинама, Бешчанском атару, 
Чортановачком атару близу Банстола налазе се веће површине под 
виноградима. 

Од пољопривредних култура најзаступљеније су: пшеница, кукуруз, 
сунцокрет, шећерна репа, луцерка и јечам. Животињски свет је поред 
домаћих представљен мањим бројем дивљих животиња. Јављају се срне, 
зечеви, лисице, хрчкови, мишеви и пацови. Од орнитофауне заступљени су: 
јаребице, препелице, врапци, вране као и фазани који се налазе под 
покровитељством ловачких друштава. Од рибљег фонда заступљени су: 
смуђ, шаран, кечига у Дунаву и шаран, толстолобик, бабушка и сом у 
језерима. У постојећем стању  нема значајних зелених површина и врста 
зеленила од јавног значаја. Према подацима Завода за заштиту природе, на 
подручју обухвата Плана, као ни у непосредној близини локације 
индустријске зоне нема заштићених природних добара али постоје станишта 
природних реткости. 

 

 
2.7 Преглед основних карактеристика пејзажа  

Предметна локација се не налази на подручју заштићеног природног добра. 
Сама локација и њена околина је пољопривредно земљиште без 
површинских вода. Поред села је направљено вештачко Јарковачко језеро, 
које се протеже паралелно са селом. Језеро је богато рибом. 

У кругу од 850 m око предметне локације налазе се искључиво обрадиве 
површине.  

У непосредној околини нема заштићених биљних и животињских врста, нити 
њихових станишта. 

 

 
2.8 Преглед непокретних културних добара  

На преметној локацији не постоје непокретна културна добра, археолошка 
налазишта или амбијенталне целине на које би пројекат могао да утиче. 
Носилац пројекта је у обавези ако у току извођења радова наиђе на било 
какве материјалне остатке културе о томе одмах обавести надлежни Завод 
за заштиту споменика културе. 

 

 
2.9 Подаци о насељености, концентрацији становништва и 
демографским карактеристикама 

Општина Инђија налази се у Срему, северном делу Војводине, 30 km 
југоисточно од Новог Сада и 40 km северозападно од Београда. Састоји се од 
11 месних заједница: град Инђија, Бешка, Јарковци, Крчедин, Љуково, 
Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки виногради, Стари 
Сланкамен и Чортановци.  
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Према попису из 2002. било је 1604 становника. Према попису становништва 
из 2011. године у Љукову је живело 1525 становника. 

Просечна старост становништва износи 38,2 година (36,6 код мушкараца и 
39,9 код жена). У насељу има 453 домаћинства, а просечан број чланова по 
домаћинству је 3,54. 

 

 
2.10 Подаци о постојећим привредним и стамбеним објектима и 
објектима инфраструктуре и супраструктуре 

Фарма се налази на кат.парц.бр. 182/1 К.О. Љуково, удаљена је око 2 km од 
Инђије и око 1 km од села Љуково. Фарма има директан приступ државном 
путу бр. 126  Инђија-Рума и сопствени приступни пут у дужини од cca 1 km. 

На локалитету постоји следећи објекти: 

 Зграда пољопривреде-базен 

 Зграда пољопривреде-одгајалиште 

 Хладњача, обдукциона сала 

 Зграда пољопривреде-радионица 

 Зграда пољопривреде-пумпе базена 

 Зграда пољопривреде - бунар и ходрофор 

 Хидрофор нови 

 Зграда пољопривреде-товилиште 

 Зграда пољопривреде-товилиште 

 Зграда пољопривреде-товилиште 

 Зграда пољопривреде-товилиште 

 Зграда пољопривреде-товилиште 

 Зграда пољопривреде-товилиште 

 Зграда пољопривреде - тест лабораторија 

 Зграда пољопривреде-букариште 

 Зграда пољопривреде-чекалиште 

 Зграда пољопривреде-прасилиште 

 Објекат електропривреде-агрегат 

 Трафо станица 

 Зграда за коју није позната намена-портирница 

 Остале зграде- санитарна зграда и ресторан 

 Чекалиште 

 Прасилиште 

 Одгајалиште 
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Село Јарковци налази се на око 1 km северно од фарме свиња "Кнез аграр" 
ДОО. 

 

Постојеће стање-водовод 

Санитарна и вода за противпожарну заштиту се обезбеђују из постојећег 
сопственог изворишта-бунара. За постизање потребног притиска у мрежи 
користе се пумпе и хидрофори који својим капацитетом задовољавају 
потребе фарме. Дименионисање изворишта и спољне санитарне и 
хидрантске мреже је обрађено у основном пројекту целог локалитета. 

Цео локалитет фарме је покривен санитарном и хидрантском мрежом. 

 

Постојеће стање-канализација 

На локалитету постоји фекална канализација на делу локације где је 
смештена управна зграда и пратећи објекти. 

На делу где се налазе објекти прасилишта, товилишта и др. постоји 
затворена канализација која одводи осоку до црпки којима се препумпава у 
водонепропусну армирано-бетонску лагуну. 

Eвакуација течне фазе (осоке) врши се затвореном канализацијом од Ø200 и 
Ø300 од PVC-а и одводи се до водонепропусне ретензије/таложника за 
одвајање суспендованих материја са пратећом опремом.  

Пријемни  подземни резервоар (Слика бр.5) се користи као сабирник и 
хомогенизатор прикупљене течне осоке пре него што се препумпа у лагуну.  

 
Слика бр.5 Пријемни подземни резервоар 
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3. ОПИС ПРОЈЕКТА  

3.1 Опис претходних радова на извођењу пројекта  

У поступку израде пројекта израђена је следећа техничка документација и 
прибављени услови надлежних институција: 

 Решење о условима заштите природе издато од стране Покрајинског 
завода за заштиту природе из Новог Сада (Број 03-2/2583, од 
22.11.2016. године) 

 Урбанистички пројекат за доградњу комплекса постојеће фарме свиња 
у Љукову, на к.п. број 181/2, 181/3 и делу к.п. број 182 КО Љуково. 
(Потврда од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине Општине Инђија број 35-177/2017-
IV-02 од 28.06. и Закључак о позитивном мишљењу Комисије за 
планове општине Инђија број 06- 103/2017-I-2) 

 Идејно решење Објекти товилишта у оквиру комплекса постојеће 
фарме свиња у Љукову, на к.п. бр.182/1, К.О. Љуково (ИДР 710/18, мај 
2018. године) 

 Обавештење дато од Сектора за ванредне ситуације, Одељења за 
ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну 
заштиту, 09/30/2 (Број 88.1.1.0.-Д-07.17.-173231-18 од 19.06.2018. 
године) 

 Локацијски услови издати од стране Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске 
управе општине Инђија (Број услова: 353-95/2018-IV-02, Број предмета: 
ROP-IND-15657-LOCH-2/2018, од  31.07.2018. година) 

 Пројекат за грађевинску дозволу Објекти товилишта у оквиру 
комплекса постојеће фарме свиња у Љукову, на к.п. бр.182/1, К.О. 
Љуково (ПГД 710/19, март 2019. године) 

 

 
3.2 Опис објекта  

Изградња два товилишта типа А предвиђа се у централном делу комплекса 
између већ постојећих товилишта. Овај тип товилишта димензија 42,6х15,4 m 
је својим габаритом и функционалном организацијом идентичан са већ 
постојећим товилиштима у оквиру комплекса.  

Изградња два товилишта типа Б предвиђа се у севернијем делу комплекса. 
Ови објекти су димензија 42,6х12 m. На одређивање ширине ових објеката 
утицао је услов из Просторног плана да објекти у оквиру комплекса 
међусобно морају бити удаљени за најмање половину висине вишег објекта, 
али не мање од 4,0 m. С обзиром да су објекти приземни и да њихова висина 
не прелази 8,0 м, за најмање растојање између објеката усвојена је 
удаљеност од 4,0 m. 

Спратност свих објекат је П+0. Објекти су висине од 5,57 m до 5,68 m. 

Предвиђено је да се у ова 4 објекта налази по око 800 грла. 
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На предметном локалитету се планира изградња 4 товилишта на већ 
постојећем комплексу фарме, у оквиру ког се налазе објекти наведени у 
Табели бр. 1. 

 

Табела бр.1. Преглед постојећих и планираних објеката у оквиру компекса 

 Намена објекта спратност БРГП (m2) 

П
о

ст
о

је
ћ

и
 о

б
је

кт
и 

Зграда пољопривреде-базен П+0 444,00 

Зграда пољопривреде - 
одгајалиште 

П+0 1357,00 

Хладњача, обдукциона сала П+0 22.93 

Зграда пољопривреде-
радионица 

П+0 104,67 

Зграда пољопривреде - 
пумпе базена 

П+0 38,00 

Зграда пољопривреде-бунар 
и ходрофор 

П+0 15,00 

Хидрофор нови П+0 38,00 

Зграда пољопривреде-
товилиште 

П+0 649,00 

Зграда пољопривреде-
товилиште 

П+0 649,00 

Зграда пољопривреде-
товилиште 

П+0 649,00 

Зграда пољопривреде-
товилиште 

П+0 651,00 

Зграда пољопривреде-
товилиште 

П+0 649,00 

Зграда пољопривреде-
товилиште 

П+0 649,00 

Зграда пољопривреде-тест 
лабораторија 

П+0 690,00 

Зграда пољопривреде-
букариште 

П+0 1272,00 

Зграда пољопривреде-
чекалиште 

П+0 1077,00 

Зграда пољопривреде-
прасилиште 

П+0 882,00 

Објекат електропривреде-
агрегат 

П+0 44,00 

Трафо станица П+0 14,00 
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Зграда за коју није позната 
намена- Портирница 

П+0 8,00 

Остале зграде - Санитарна 
зграда и ресторан 

П+0 291,00 

Чекалиште П+0 193,63 

Прасилиште П+0 760,00 

Одгајалиште  583.86 

Σ(постојећи) = 11731,09 

Планирани 
објекти 

Товилиште типа а (2 објекта) П+0 2х655,58=1311,16 

Товилиште типа б (2 објекта) П+0 2х510.94=1021,88 

Σ (планирани) = 2333,04 

Σ (планирани + постојећи) = 14 064,13 

 

Товилиште типа А 

Товилиште типа А је предвиђено да се изгради на два места у комплексу 
фарме. Товилиште је намењено за боравак и тов свиња од 25-100 kg. Објекат 
се састоји из једне просторије у којој се налази 28 боксова за тов свиња. 
Објекат је правоугаоног облика, спратности П и поставља се као 
слободностојећи на парцели. Габарит објеката товилишта (објекти бр. 3 и 4 ) 
је 42,6 x 15,4 m. Споља је омогућен директан улаз са две наспрамне стране, 
врата за приступ су ширине 100 cm.  

Кота пода приземља је у нивоу околног терена. Чиста висина приземља је од 
2,27 m до 3,86 m. Објекти товилишта типа А (објекти бр. 3 и 4 ) лоцирани су 
на парцели тако, да су својим положајем оријентисани у правцу  југозапад-
североисток. Први објекат товилишта типа А (објекaт бр. 3) је удаљен од 
границе парцеле према западу 147,1 m, а према северној граници парцеле 
60,3 m. Други објекат товилишта типа А (објекaт бр. 4) је удаљен од границе 
парцеле према западу 20,4 m, а према северној граници парцеле 58,8 
m.Конструкција објекта се изводи од армираног бетона. Спољашњи зидови 
објекта се формирају од шупљих блокова дебљине 20 cm и облажу са 
спољне стране термоизолацијом од стиропора дебљине 8 cm, који се 
уграђује са заштитном мрежицом и слојем водоотпорног малтера и фарба 
фасадном бојом. Кров објекта се изводи на два нивоа, са средишњим делом 
који је издигнут ради додатног осветљaвања средишњег дела објекта преко 8 
прозора димензија 50х50 cm. Кровна конструкција се изводи од косих носећих 
АБ греда, а на средишњем издигнутом делу од префабрикованих АБ кровних 
носача променљиве висине. Преко носећих кровних греда изводе се дрвене 
рожњаче дим. 10х10 cm. Као кровна облога поставља се профилисани 
кровни трапезни лим, испод ког се монтира термоизолација од „комби“ плоча 
дебљине 5 cm. Темељи се израђују као АБ тракасти темељи, под се формира 
израдом АБ плоче са каналима за чишћење товилишта, дубине 61 cm. Под 
боксова ће се извести од префабрикованих бетонских решетки. Канали се 
премазују „епокси“ премазом у слоју 1,5 mm, како би се АБ конструкција 
заштитила од агресивног деловања фекалија и истовремено осигурала 
водонепропусност. Прозори су предвиђени да се израде од алуминијума, са 
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двоструким застакљењем. У низу дуж целог објекта се постављају и отвори 
за вентилацију са заштитном мрежом. Улазна врата се израђују од 
алуминијума са крилом од алуминијумског панела са термо испуном. 

 

Товилиште типа Б 

Товилиште типа Б је предвиђено да се изгради на два места на комплексу. 

Товилиште је намењено за боравак и тов свиња од 25-100 kg. Објекат се 
састоји из једне просторије у којој се налази 28 боксова за тов свиња. Објекат 
је правоугаоног облика, спратности П и поставља се као слободностојећи на 
парцели. Габарит објеката товилишта (објекти бр. 1 и 2) је 42,6 x 12,0 m. 
Споља је омогућен директан улаз са две стране, врата за приступ су ширине 
90 cm.   

Кота пода приземља је у нивоу околног терена. Чиста висина приземља је од 
2,27 m до 3,86 m. Објекти товилишта типа Б (објекти бр. 1 и 2 ) лоцирани су 
на парцели тако да су својим положајем оријентисани у правцу  југозапад-
североисток. 

Први објекат товилишта типа Б (објекат бр. 1) је удаљен од границе парцеле 
према западу 144,2 m, а према северној граници парцеле 23,1 m. 

Други објекат товилишта типа Б (објекат бр. 2) је удаљен од границе парцеле 
према западу 17,5 m, а према северној граници парцеле 21,6 m. 

Конструкција објекта извешће се од армираног бетона. Спољашњи зидови 
објекта се формирају од шупљих блокова дебљине 20 cm, са спољашњим 
слојем термоизолације од стиропора дебљине 8cm, који се уграђује са 
заштитном мрежицом и слојем водоотпорног малтера и фарба фасадном 
бојом. Кров објекта се изводи на два нивоа, са средишњим делом који се 
издиже ради додатног осветљaвања средине објекта преко 8 прозора 
димензија 50х50 cm. Кровна конструкција се изводи од косих носећих АБ 
греда, а на средишњем издигнутом делу од префабрикованих АБ кровних 
носача променљиве висине. Преко носећих кровних греда се изводе дрвене 
рожњаче дим. 10х10 cm. Као кровна облога поставља се профилисани 
кровни трапезни лим, испод ког се монтира термоизолација од „комби“ плоча 
дебљине 5 cm. Темељи се израђују као АБ тракасти темељи, под се формира 
од АБ плоче са каналима за чишћење товилишта, дубине 61 cm. Под боксова 
се изводи од префабрикованих бетонских решетки. Канали се премазују 
„епокси“ премазом у слоју 1,5 mm, како би се АБ конструкција заштитила од 
агресивног деловања фекалија и истовремено осигурала водонепропусност. 

Прозори се израђују од алуминијума, са двоструким застакљењем. У истом 
низу се постављају и отвори за вентилацију са заштитном мрежом. Улазна 
врата се израђују од алуминијума, са крилом од алуминијумског панела са 
термоиспуном. 
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ВОДОВОД-пројектовано стање 

Постојећи капацитет изворишта са црпном станицом задовољава потребе 
постојећих и предметног објекта. 

За потребе напајања предметних објеката санитарном водом извршити 
прикључење на спољну санитарну мрежу и преко огрлице одговарајућег 
пречника. На улазу цеви у објекат монтирати главни вентил.  
Димензионисање водоводне мреже урађено је на основу броја изливних 
места водећи рачуна о економичности и функционалности мреже. Мрежу у 
објекту радити од ПЕ водоводних цеви и фасонских комада одговарајућег 
пречника са спајањем на вар. цеви монтирати у  благом успону ка највишем 
изливном месту.  

Вода се користи за техничке намене, односно за појење стоке и санитарно-
хигијенске потребе у објектима фарме. 

У боксовима предвидети појилице за воду као и одређен број изливних 
места-чесми за одржавање хигијене товилишта.  

Распоред пропусних и изливних вентила и појилица дат је у изометријској 
семи водоводне мреже. 

За зид и боксове цеви фиксирати кукама и обујмицама. Пре затрпавања рова 
и шлицева у зиду, мрежу испитати на водонепропусност, према пропису за ту 
врсту радова. Обавезно је испирање мреже и њена дезинфекција у 
потребном обиму док се не добије потребан квалитет воде. 

 

Унутрашња хидрантска мрежа – пројектовано стање 

У оквиру комплекса фарме постоји изграђена противпожарна хидрантска 
мрежа.  

Унутрашња противпожарна хидрантска мрежа пројектована је према 
важећем Правилнику о техничким нормативима за унутрашњу хидрантску 
мрежу за гашење пожара и димензионисана за једновремени рад два 
хидранта са по 2,5 l/s. 

Притисак на изворишту од 4,0 bar-a обезбеђује потребан притисак 
предвиђен Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу. 

Пројектована је хидрантска мрежа, са типским хидрантским орманима 
распоређеним тако да не ометају комуникацију, а својим положајем могу да 
покрију простор који штите. Снабдевају су пожарним цревом Φ52 мм 
дужине 15 m од синтетичког влакна и млазницом Φ 12 mm. Предвиђене су 
челичне поцинковане цеви, вођене и монтиране тако да се максимално 
заштите од механичког оштећења. 

 

Канализација – пројектовано стање 

Одвођење употребљених вода-осоке ван објекта предвиђа се са бетонским 
каналима покривеним решеткастим подом са уливом у затворену спољну 
канализациону мрежу-осочару.   

На фарми постоји изграђен систем за прикупљање осоке који се састоји од 
колектора, пумпе и објеката за ретензију – лагуна. Из планираних објеката 
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потребно је извести водове за прикупљање осоке који ће се прикључити на 
постојеће колекторе осоке и извести отпадне воде до постојећих објеката 
за ретензију – лагуна чији је капацитет у складу са динамиком производног 
циклуса и предвидјеном динамиком пражњења. 

Лагуне су већ изграђене као водонепропусне (у циљу заштите подземних 
вода) тако да нема испуштања отпадних вода у околни терен. Пре 
испуштања у лагуне, осока пролази кроз пумпу са филтерима за одвајање 
суспендованих материја.  Пречишћена осока се, на крају, користи за 
наводњавање обрадивог земљишта у оквиру фарме (на ораницама и 
засадима) без могућности испуштања или спирања у отворене канале.  

Пројектом је предвиђена изградња пијезометра за праћење режима и 
квалитета подземних вода уз обавезу инвеститора да успостави 
мониторинг подземних вода. 

Атмосферске воде са предметног објекта се слободно испуштају на 
тротоар и зелене површине. 

 

 
3.3 Основне карактеристике и подаци о сировинама и енергентима  

Електроенергетске инсталације 

Планиране објекте потребно је прикључити на електроенергетску мрежу 
преко постојеће МБТС 20/0,4 kV „Фарма Јарковци“ у оквиру комплекса 
фарме.  

У оквиру комплекса постоји 20 kV кабловска мрежа (20kV извод ''Јарковци'' из 
ТС 110/20kV Инђија). Постојећи орман димензија 600x600x200 mm на 
унутрашњем зиду ТС опремљен је: индиректном мерном групом бр. 74178; 
мерно-прикључном кутијом типа МПК са 24 стезаљке са могућношћу 
пломбирања: осигурачима 6А, основе 25А (3ком). Индиректна мерна група је 
прикључена одговарајућим спојно-мерним водовима на секундаре постојећих 
струјних трансформатора преносног односа 2x15/5 А/А и напонских мерних 
трансформатора преносног односа 20/√3/0,1/√3/0,1/3kV, који се налазе у 
постојећој мерној ћелији СН блока МБТС 20/0,4kV ''Фарма Јарковци''.  

Постојећа индиректна мерна група број 74178, претплатнички број 51834542 
која се налази у постојећем орману мерног места за индиректно мерење у 
постојећој МБТС 20/0,4 kV, Фарма свиња. Како се ради о постојећем 
потрошачу електричне енергије, напајање будућег објекта, на горенаведеној 
локацији вршиће се преко постојеће индиректне мерне групе 74178, број 
51834542, под условом да се не премаши претходно одобрена снага 
максимална снага од 400 kW. 

Укупан предвиђени капацитет потрошње електричне енергије сваког 
новопројектованог објеката износи  око 5 kW.  

Од МБТС до сваког главног разводног ормана (ГРО) који је планиран на 
фасади сваког новопројектованог објекта се полажу подземни каблови типа 
PP00. 
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Потрошња воде 

Извориште подземних вода "Кнез аграр" ДОО у Љукову налази се кругу 
фарме свиња. Извориште чини један бушени бунар Б-1 дубине 80 m. Налази 
се у самом житишту изван жичане ограде фарме. Вода се користи за 
техничке намене, односно за појење стоке и санитарно-хигијенске потребе у 
објектима фарме. Водомер је уграђен на бунару, исправан је и евиденција о 
производњи воде се води. Изградњом ова 4 објекта укупна количина 
захваћене воде на комплексу фарме износиће око 200  m3/дан. 

 

 
3.4 Приказ врсте и количине испуштених отпадних материја  

Осока (течни стајњак) је мешавина фецеса и урина (мокраћа), а помешан са 
употребљеном техничком водом за прање објекта и остацима сточне хране. 
Осока тече под дејством гравитације из објекта, а може се транспортовати и 
пумпама до водонепропусних лагуна за складиштење течног стајњака. 
Проценат суве материје креће се између 1 и 10%, у зависности од количине 
употребљене техничке воде за прање објеката и боксева. Уколико је 
проценат суве материје у осоци близу 10%, препоручује се додавање воде 
како би се олакшао рад пумпи. Садржај суве материје у осоци свиња у 
већини земаља ЕУ износи око 6-7%, док се код наших фарми креће од 1 до 5 
% као резултат велике потрошње воде. Један кубни метар садржи 
приближно 1000 кг течне осоке. 

 

Табела 2. Просечна вредност осоке (Virginia tech and research data from N.C 
State University, 1993.) 

Течни 
стајњак 

(свињски) 

N NH4 P2O5 P K2O K Ca S Mg Zn H2O 
% kg/m3 

3,72 2,40 2,64 1,16 2,04 1,69 1,03 0,56 0,35 0,05 95,0 

 

Систем складиштења течне осоке састоји се од два резервоара, и то једног 
великог (лагуна) за складиштење и другог мањег који обезбеђује рад пумпе 
(пријемни резервоар). Пријемни резервоар се користи као сабирник и 
хомогенизатор прикупљене течне осоке пре него што се препумпа у лагуну.  
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4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 
РАЗМАТРАО 

С обзиром да се на локацији налази већ функционална фарма свиња, 
Инвеститор није разматрао алтернативне локације за изградњу предметног 
пројекта. Такође, алтернативе у смислу технолошког процеса рада, обима 
производње, контроле загађења, одлагања отпада, интерних саобраћајница, 
мониторинга на фарми свиња нису разматране, због потребе прилагођавања 
постојећем процесу на фарми. 

Носилац пројекта је обавезан да изради планове за ванредне прилике које се 
могу десити у току експлоатације предметног објекта, којима ће се 
обухватити мере за спречавање ширења штетног утицаја на животну средину 
у околини предметног објекта, у којима је настала акцидентна ситуација. 

План мора да садржи: 

 Процену ризика у комплексу и околини (опис објеката, опис 
технолошких поступака, системе транспорта, врсте опасних и материја 
које могу изазвати удес, ефекат утицаја ових материја на околину, 
процена, могуће локације удеса) 

 Поступке у случају удеса, 

 Опис техничких система, опреме и средстава заштите који су значајни 
за удес, 

 Санацију удеса. 

Потребно је урадити да план за следеће акцидентне ситуације: 

 Пожар, 

 Изливање/просипање течног стајњака, 

 Загађење земљишта услед пуцање подземних осочних јама, 

 Зараза свиња на фарма. 
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5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ 
РИЗИКУ УСЛЕД ИЗВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА 

5.1 Становништво 

Према попису из 2011. било је 1525 становника. Фарма се налази на 
кат.парц.бр. 182/1 К.О. Љуково, удаљена је око 2 km од Инђије и око 1 km од 
села Љуково.  

 

 
5.2 Фауна и флора 

Како се Инђија налази на Сремској лесној тераси, чија је подлога суво 
земљиште основна вегетација је степска која је на већини територије 
култивисана. Чернозем са својим варијантама заузима 87% територије 
општине. Од укупно 31.873 ha обрадивог земљишта под њивама се налази 30 
782 ha, 450 ha воћњаци и 650 ha виногради и шуме. Територија Инђије је 
веома сиромашна шумским површинама, већа подручја под шумом се налазе 
углавном уз обалу Дунава. Шумски комплекс у Чортановцима припада 
Националнаом парку Фрушка гора. У пољу Крчевинама, Бешчанском атару, 
Чортановачком атару близу Банстола налазе се веће површине под 
виноградима. 

Од пољопривредних култура најзаступљеније су: пшеница, кукуруз, 
сунцокрет, шећерна репа, луцерка и јечам. Животињски свет је поред 
домаћих представљен мањим бројем дивљих животиња. Јављају се срне, 
зечеви, лисице, хрчкови, мишеви и пацови. Од орнитофауне заступљени су: 
јаребице, препелице, врапци, вране као и фазани који се налазе под 
покровитељством ловачких друштава. Од рибљег фонда заступљени су: 
смуђ, шаран, кечига у Дунаву и шаран, толстолобик, бабушка и сом у 
језерима. У постојећем стању нема значајних зелених површина и врста 
зеленила од јавног значаја. Према подацима Завода за заштиту природе, на 
подручју обухвата Плана, као ни у непосредној близини локације 
индустријске зоне нема заштићених природних добара али постоје станишта 
природних реткости. 

 

 
5.3 Ваздух, воде и земљиште 

У непосредној близини предметне локације нема регистрованих загађивача 
ваздуха. На постојећој фарми свиња се редовно врше анализе квалитета 
ваздуха и оне указују на задовољавајућ квалитет амбијенталног ваздуха. 

Извориште подземних вода "Кнез аграр" ДОО у Љукову налази се кругу 
фарме свиња. Извориште чини један бушени бунар Б-1 дубине 80 m. Налази 
се у самом житишту изван жичане ограде фарме. 

Западно од подручја на удаљености од 350 m протиче водоток који је у бази 
података Покрајинског Завода за заштиту природе, Нови Сад, регистрован 
као локални еколошки коридор између станишта заштићених и строго 
заштићених дивљих врста IND11 и STP07 и на предметном простору се 
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примењују мере заштите Уредбе о еколошкој мрежи (''Сл. гласник РС'' бр. 
102/2010). 

Предметни локалитет се не налази унутар заштићеног подручја.  

На предметној локацији није било регистрованих акцидената који би утицали 
на квалитет земљишта и подземних вода. С обзиром да се тренутно на 
локацији све отпадне воде и чврсте отпадне материје одлажу на законом 
прописан начин, може се констатовати да квалитет земљишта није под 
утицајем антропогених фактора.   

 

 
5.4 Климатски услови 

Клима овог простора је умерено – континентална, с јасно изражена четири 
годишња доба и с континенталним карактером, а на то у највећој мери утиче : 

 Географска ширина , територију Срема пресеца 45 – ти упоредник, што 
значи да се Инђија налази у средишњем делу умереног климатског 
појаса 

 Географска дужина, у смислу удаљености од благог маритимног 
утицаја Атлантика (око 2000 km) и околних мора 

 Генерална изолованост панонског басена планинским венцима (на 
југу- Динариди; на северу и истоку Карпати; а на западу Алпи) 

 Другостепени, али ипак знатан, утицај на климу имају локалне прилике 
: 

o висинска разлика између Фрушке Горе и терена где се налази 
Инђија; 

o педолошки покривач тј черноземи и црнице које се лети јако 
загревају, повећавајући температуре ваздуха, (а зими се брзо 
расхладе снижавајући температуре); 

o површине под културном вегетацијом – ниска вегетација на 
спречава ни инсолацију ни радијацију, нема шумских терена који 
би умањивали температурне амплитуде и брзину ветрова... 

 

 
5.5 Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта 

На преметној локацији не постоје грађевине, непокретна културна добра, 
археолошка налазишта или амбијенталне целине на које би пројекат могао 
да утиче. 
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6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

6.1 Ваздух, вода, бука и земљиште 

Ваздух 

 

У току изградње 

У току извођења радова јавља се емисија прашине у ваздух и то примарно 
због: 

    • тешких грађевинских радова; 

    • ерозије услед ветра. 

Емисија прашине на локацији ће варирати у току дана, као и у току недеље 
због типа и интензитета грађевинских радова и метеоролошких фактора. 

Ове појаве су неминовне, привременог карактера и стварају краткотрајни 
утицај, који је доминантан на самој локацији и не изазива трајне последице 
по животну средину. Због свега наведеног не очекују се негативни утицаји 
аерозагађења на људе, објекте и зеленило. 

 

У току рада 

Ситуације које могу довести до повишења концентрација амонијака у ваздуху 
су: 

 емисије полутаната из објеката 

 емисија полутаната са површина где се врши одлагање осоке. 

Најчешће је мирис последица неконтролисаног анаеробног разлагања 
стајњака. 

Утицај коришћења предметних објеката на квалитет ваздуха у околини не 
одражава се на појави штетних и опасних материја у ваздуху у 
концентрацијама које би могле угрозити здравље човека или животиња, већ у 
појави неугодних мириса чији интензитет зависи од процеса микробиолошке 
разградње органске материје и временских прилика. 

Последица разградње органских материја које су садржане у фекалијама су 
гасови непријатних мириса који доспевају у спољашњу средину. Неки од њих 
су: амонијак, меркарптани, сумпорводоник, скатоли, тиофеноли... 

Међутим, с обзиром на технологију интензивне производње товљеника, 
односно интегрирани приступ това при чему је у обзир узет начин изведених 
подова у производним објектима, као и систем за изђубравање објеката, а на 
крају и нископротеинска прехрана, рад на фарми може утицати на смањење 
емисије амонијака за 25%, па се не очекује повећана концентрација 
амонијака у широј околини фарме.  

Ситуације које могу довести до повишених концентрација се јављају код 
емисије полутаната из објекта и са површина где се одлаже осока (амонијак 
и водоник сулфид). 
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С обзиром на постојеће резултате мерења квалитета ваздуха на предметној 
локацији у зони утицаја фарме, а код управне зграде у правцу најближих 
стамбених објеката, изградњом предметних објеката не очекује се 
прекорачење максималних дозвољених концентрација NH3, H2S и укупних 
суспендованих честица. 

Како су стамбени објекти довољно удаљени од фарме, промена квалитета 
ваздуха на анализираној локацији неће значајно утицати на квалитет ваздуха 
у насељу. 

 

Површинске воде 

 

У току изградње 

Директан утицај на површинске водне ресурсе током фазе изградње 
предметних објеката се не очекује.  

 

У току рада 

С обзиром да на локацији постоји изграђена водонепропусна лагуна за 
прихват осоке, у току рада пројекта не очекује се штетан утицај на 
површинске воде.  

 

Подземне воде 

 

У току изградње 

При изградњи објеката за узгој свиња може доћи акцидентног загађивања 
подземних вода. Загађења која се јављају у фази изградње су привременог 
карактера по обиму и интензитету. Приликом извођења грађевинских радова 
(скидања природног површинског слоја и његовим одлагањем на дефинисано 
место) под дејством падавина може доћи до спирања финих фракција 
земљишта у подземне водотокове и до њиховог замућења. 

 

У току рада 

Основни потенцијални загађивач је осока. Инвеститор има изграђену 
непропусну лагуну за прихват осоке. Негативне последице за животну 
средину у реалним условима експлоатације анализираног објекта се не 
очекују. 
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Земљиште 

 

У току извођења 

До загађења земљишта може доћи: 

 Спирањем тла са локације које доводи до загађења околног тла 
(посебно током кишних периода), 

 Неадекватно одлагање грађевинског шута које доводи до загађења 
водних ресурса, 

 Проливање горива или мазива из возила и механизације или отпадне 
воде настале услед прања возила. 

 

У току рада 

Утицаји на квалитет земљишта су могући услед: 

 неадекватног одлагања стајњака 

 неконтролисано разливање отпадних вода по околном земљишту 

 у акцидентним ситуацијама изливање осоке и санитарно-фекалних 
вода 

 неадекватног поступања са угинулим животињама. 

У току редовног рада фарме присутна су угинућа чији проценат зависи од 
врсте свиња, начина управљања фармом, коришћења ветеринарских 
приступа и врсте производње. Не сматрају се отпадом већ споредним 
производима животињског порекла. На локалитету већ постоји предвиђено 
место за одлагање угинулих животиња. Простор за одлагање угинулих 
животиња спречава ширење и разношење остатака, спечава приступ 
неовлашћеним лицима и животињама, простор је непропусан тако да 
спречава отицање оцеда на земљиште. Угинуле животиње се предају 
овлашћеним сакупљачима у складу са Законом о ветеринарству. 

Уколико се примењују све законом прописане мере, не очекују се негативни 
утицаји на земљиште током редовне експлоатације. 

 

Бука 

 

У току извођења 

Механизација ангажована на изградњи предметног објекта ће представљати 
извор буке и вибрација. С обзиром на удаљеност насеља и временски 
ограничено дејство буке и чињенице да се предметна парцела налази у 
пољопривредној зони, сматра се да бука која настане током извођења 
пројекта неће значајно пореметити акустично стање на граници локације. 

Бука изазвана радом камиона и других тешких возила током фазе изградње 
постаје безначајна на растојању од 100 m са сваке стране коридора којим се 
возило креће, односно радне зоне, па стога неће бити предмет посебног 
разматрања као извор негативног утицаја. Механизација и камиони који се 
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користе за транспорт материјала за изградњу обично генеришу буку 
интензитета 85-90 dB (А) на извору, док ширење буке зависи од климе 
(брзина ветра, влажност ваздуха, ваздушни притисак итд.), морфологије, 
капацитета апсорбције вегетације и других фактора који ће утицати на 
интензитет буке на различитим удаљеностима од њеног извора. Утицаји 
вибрација које настају услед активности на изградњи и услед саобраћаја, 
није значајан јер је предметна локација измештена од насеља. 

 

У току рада 

Бука која ће настајати на локацији фарме јављаће се повремено од 
пољопривредне механизације (трактор, цистерна за осоку), унутар објеката 
фарме од вентилатора и од гласања животиња на фарми, али очекује се да 
неће имати значајнијег утицаја на околину пројекта због: 

 релативно мале динамике долазака/одлазака возила на фарму 
(возила радника на фарми, повремено возила ветеринарске службе, 
возила службе за одвоз отпада анималног порекла и возила служби за 
одвоз осталих врста отпада, возила за допрему хране, цистерне за 
одвоз течног ђубрета, возила за одвоз товљеника на клање). 

 релативно малог интензитета унутрашњег саобраћаја (трактори, 
камиони за транспорт свиња); 

 добре звучне изолације товних објеката и 

 држања товљеника као извора буке у затвореним товним објектима. 

На основу наведеног процењује се да ће утицај буке бити прихватљив за 
животну средину. 

 

 
6.2 Здравље становништва 

 

У току извођења  

Негативан психолошки утицај може настати у следећим ситуацијама: 

 повећања интензитета буке током изградње 

 расипањем крутог отпада 

 повећаном емисијом димних гасова и чврстих честица 

 

У току рада 

Одржавање хигијене фарме и поштовање санитарно ветеринарских прописа 
предуслов су за минималан утицај фарме на здравље становништва. С 
обзиром на постојеће резултате мерења квалитета ваздуха на предметној 
локацији у зони утицаја фарме, а код управне зграде у правцу најближих 
стамбених објеката, изградњом предметних објеката не очекује се 
прекорачење максималних дозвољених концентрација NH3, H2S и укупних 
суспендованих честица. 
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У току процеса разливања осоке на пољопривредно земљиште у околини 
фарме, а услед појачаног интензитета ветра у смеру насеља, може доћи до 
ширења непријатних мисриса, што може довести до повећаног броја жалби 
грађана, међутим утицај пројекта у току експлоатације на здравље 
становништва није значајан. 

 

 
6.3 Метеоролошки параметри и климатске карактеристике  

 

У току извођења 

Предметни објекти су релативно мале површине да би изазвали мерљиви 
утицај на стање метеоролошких параметара и климатских карактеристика на 
локацији и њеној околини током изградње. 

 

У току рада 

Предметни објекти су релативно мале површине да би изазвали мерљиви 
утицај на стање метеоролошких параметара и климатских карактеристика на 
локацији и њеној околини у току рада. 

 

 
6.4 Екосистем  

 

У току извођења: 

С обзиром да се предметни објекти налазе између већ постојећих објеката, 
неће бити физичких губитака, а ни узнемиравања станишта у околини 
градилишта. 

 

У току рада 

У случају предметног пројекта, очекиване концентрације загађујућих материја 
су мале, те неће бити штетних ефеката на вегетацију у околини. 

 

 
6.5 Комунална инфраструктура  

 

У току извођења 

У току извођења радова на изградњи предметних објеката на очекују се 
утицаји на постојећу комуналну инфраструктуру. 

 

У току рада 
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Планирани објекти ће бити прикључени на постојећу комуналну 
инфраструктуру која својим капацитетом може да задовољи потребе нових 
капацитета, те се не очекују значајни утицаји. 

За потребе снабдевања електричном енергијом ова 4 товилишта користиће 
се постојећа МБТС 20/0,4 kV „Фарма Јарковци“ у оквиру комплекса фарме. 
Неће бити значајног утицаја на енергетски прикључак. 

 

 
6.6 Пејзажне карактеристике подручја 

 

У току изградње 

Локација се налази на пољопривредном земљишту, где је шире околно 
подручје пољопривредно земљиште, без елемената пејзажа на које би у 
естетском смислу комплекс утицао. 

 

У току рада 

С обзиром да је пројектна локација удаљена од насеља, утицај пројекта на 
пејзажне карактеристике није значајан. 

 

 
6.7 Заштићена добра  

 

У току извођења 

Током извођења радова треба имати у виду члан 99 Закона о заштити 
природе који извођача радова обавезује да, уколико у току радова пронађе 
геолошка или палеонтолошка документа која би могла представљати 
заштићену природну вредност, иста пријави надлежном органу, као и да 
предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе. 

 

У току рада 

Не очекује се утицај пројекта на стање природних добара. 
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7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ 
УДЕСА 

 

Акцидентно изливање течног стајњака – проливањем по површини 
земљишта 

Течни стајњак је смештен у водонепропусне лагуне. У току редовног рада 
када се стекну услови на пољопривредном земљишту, врши се испумпавање 
течног стајњака из лагуна у транспортне цистерне ради растурања стајњака 
на њивама. У току препумпавања течног стајњака могућа је акцидентна 
ситуација проливања течног стајњака по земљишту услед неисправности 
црева, пумпе или цистерне.  

Изливање течног стајњака може утицати на: 

 квалитет ваздуха - слобађа се већа количина амонијака у односу на 
редован рад, непријатни мириси 

 земљиште-већа количина проливеног стајњака негативно утиче 
земљиште повећањем нитрификацијеземљишта 

 подземне воде - у случају проливања веће количине стајњака на 
земљиште услед киша може доћи до спирања у подземне воде 

 здравље људи - стајњак може да садржи микроорганизме који који 
изазивају обољења код људи и животиња уколико уђу у ланац исхране 
или воду за пиће. Неки од микроорганизама који изазивају болести су: 

 Esherichia coli 
 Cryptosporidium 
 Salmonela 
 Giardia 
 Campylobacter 
 Listeria 

 

Цурење лагуне за складиштење течног стајњака 

У случају пробијања водонепропусног дна лагуне, може доћи до цурења 
течног стајњака у земљиште.  

Лагуне је потребно периодично измуљивати (најмање једном годишње) и 
извршити преглед и превентивно одржавање. Крајњу меру за индикацију 
цурења представљају резултати добијени из пијезометра. 

Уколико се током редовног мониторинга подземних вода узоркованих из 
пијезометра установи да су присутне повећане вредности параметара 
квалитета подземне воде, може се сматрати да је настала акцидентна 
ситуација цурења лагуне. 

У случају цурења у дужем временском периоду могућ је утицај на: 

 Земљиште - већа количина исцурелог стајњака негативно утиче на 
земљиште повећањем нитрификације земљишта 

 Подземне воде - у случају цурења веће количине стајњака у земљиште 
може доћи до загађења подземних вода 
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 Здравље људи - стајњак може да садржи микроорганизме који који 
изазивају обољења код људи и животиња уколико уђу у ланац исхране 
или воду за пиће. Неки од микроорганизама који изазивају болести су: 

 Esherichia coli 

 Cryptosporidium 

 Salmonela 
 Giardia 
 Campylobacter 

 Listeria 

Контрола извора цурења стајњака: 

 затворити отворе из којих стајњак доспева у лагуну 

 уколико постоји могућност пребацити стајњак из једне у другу лагуну 

 обезбедити привремену локацију за садржај лагуне или га растурити 
по њивама у складу са планом растурања 

 у случају потребе ископати привремено складиште за стајњак (лагуна 
са фолијом или земљана у складу са прописима) 
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8. ОПИС МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ СВАКОГ 
ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

8.1 Мере које су предвиђене законом и другим прописима 

У мере предвиђене законима и другим прописима подразумева се примена 
норматива и стандарда код избора избора локације, избора и набавке 
опреме, као и техничко технолошког поступка на предметном комплексу тако 
да се не врши промена квалитета животне средине односно да се негативни 
утицај сведе на минимум. 

Мере из ове тачке обухватају и услове које утврђују надлежни државни 
органи и организације код издавања одобрења, сагласности и услова за 
изградњу комплекса, извођење радова и употребу комплекса. 

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

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

Уколико дође до промене начина грејања фарме на постројење за 
сагоревање потребно је испоштовати Уредбу о граничним вредностима 
емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Сл. 
гласник РС“, бр. 6/16). 

Поред наведених превентивних мера, у случају грејања сагоревањем течног 
или чврстог горива, управљач фарме је дужан да: 

 обезбеди редовни мониторинг емисије и да о томе води евиденцију; 

 обезбеди контролна мерења емисије преко овлашћеног правног лица, 
ако мерења емисије обавља самостално; 

 обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног 
правног лица, два пута годишње; 

 обезбеди праћење квалитета ваздуха по налогу надлежног 
инспекцијског органа, самостално или преко овлашћеног правног лица; 

 води евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у 
процесу спаљивања; 

 води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање 
емисије загађујућих материја, као и мерних уређаја за мерење емисије 

 да о свом трошку спроведе мере за смањење емисија загађујућих 
материја утврђених планом за своје стационарне изворе загађивања 
ваздуха. 

Евиденција о обављеним мерењима са подацима о мерним местима, 
резултатима и учесталости мерења се доставља у форми прописаног 
извештаја Министарству, односно Агенцији, надлежном органу аутономне 
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покрајине и надлежном органу јединице локалне самоуправе и то за редовни 
мониторинг једном у три месеца у року од 15 дана од истека тромесечја, а за 
повремена мерења емисија у року од 30 дана од дана извршеног мерења, за 
мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја најкасније до 31. 
јануара текуће године за претходну календарксу годину. 

У случају појаве опасног отпада потребно је поступити у складу са следећим 
законским актима: 

 Закон о управљању отпадом 

 Закон о транспорту опасног терета 

 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења 
и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за 
добијање енергије 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада 

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног 
отпада 

 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу 
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за 
њихово попуњавање  

С обзиром да се на предметној локацији већ налази лагуна за складиштење 
осоке, потребно је праћење квалитета подземне воде, путем пијезометра. 

У складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног 
регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове 
прикупљања података управљач фарме је у обавези достављања података 
за регистар. Достављање података се врши путем образаца Агенцији за 
заштиту животне средине и/или јединици локалне самоуправе. 

 

 
8.2 Планови и техничка решења заштите животне средине 

8.2.1 Мере заштите за отпад 

У оквиру производног дела фарме већ постоји простор лево од улаза 
одређен за одлагање комуналног отпада и опремљен потребним посудама. 

На територији општине Инђија врши се организовано одвожење комуналног 
отпада и његова сепарација у складу са општинском Одлуком о управљању 
комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на 
територији општине Инђија (”Сл. Лист општине Инђија, бр. 16/2013, 7/2014, 
21/2016, 22/2016 и 25/2019), а услугу одвожења врши ЈКП “Комуналац” 
Инђија. 

Отпад који се очекује је опасан амбалажни отпад од дезинфекционих 
средстава која се користе за санитарно одржавање објеката. Контејнер у који 
се одлаже опасан амбалажни отпад мора бити обележен у складу са 
Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 
14/2016, 95/2018). Ова врста отпада се не сме мешати са комуналним 
отпадом, већ се мора предати овлашћеном оператеру који поседује дозволу 
за управљање овом врстом опасног отпада, са који је склопљен уговор о 
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преузимању и збрињавању опасног отпада. Транспорт опасног отпада мора 
да прати Документ о кретању опасног отпада. 

С обзиром да се на предметној локацији већ врши привремено складиштење 
амбалаже од лекова и вакцина на комплексу фарме, досадашња пракса ће 
се примењивати и након изградње предметних товилишта. У току 
производног процеса вршиће се давање терапија свињама (лекови и 
вакцине). Терапију даје овлашћен ветеринар. Ову врсту отпада предати 
овлашћеном оператеру за ову врсту отпада, уз Документ о кретању опасног 
отпада. 

У току редовног рада фарме присутна су угинућа чији проценат зависи од 
врсте свиња, начина управљања фармом, коришћења ветеринарских 
приступа и врсте производње. Не сматрају се отпадом већ споредним 
производима животињског порекла. Угинуле животиње се одлажу на за то 
предвиђено место. Простор за одлагање угинулих животиња спречава 
ширење и зазношење остатака, спечава приступ неовлашћеним лицима и 
животињама, простор је непропусан тако да спречава отицање оцеда на 
жемљиште. Угинуле животиње  предати овлашћеним сакупљачима у складу 
са Законом о ветеринарству. 

 

8.2.2 Мере заштите од загађења ваздуха 

Мере за смањење емисије амонијака:  

 Танкови / резервоари за хомогенизацију течног стајњака треба да буду 
покривени.  

 Пуњење резервоара течним стајњаком треба вршити одоздо.  

 Садржај (течни стајњак) у резервоарима треба мешати (уједначавање 
масе - хомегенизација) само непосредно пред пражњење. 

Принципи успостављени на фарми којима се смањује вредност амонијака: 

 Храна за животиње се меша са водом и натапа. Овако спремљена 
храна се лакше вари, већи је степен искоришћења, мање несварене 
хране одлази у стајњак, мања је количина несварене хране која 
ферментира у стајњаку. 

 Испод решеткастог пода просторија у којима су животиње налазе се 
каде са чепом. Пре пуњења соба каде се делимично пуне чистом 
водом. Фецес кроз решеткасти под улази у каду у којој је вода и тоне 
на дно каде, на површини каде је течан слој, мања је додирна 
површина са ваздухом, слабија ферментација, и испаравање 
амонијака.  

 Нема нагомилавања чврстог дела стајњака испод решеткастог пода. 

 Обавезно је учестало пражњење каде 

 Из каде течни стајњак се преко засводњеног канала гравитационо 
спроводи до подземне осочне јаме са поклопцем. Засводњени канал и 
осочна јама са поклопцем смањују количину амонијака који одлази у 
атмосферу. 
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 Течни стајњак се на пољопривредне површине транспортује 
затвореним цистернама. 

 Течни стајњак се растуре помоћу ињектора који га аплицирају 
директно у земљиште на дубини од око 6 cm чиме се смањује 
испаравање и директан губитак азота. 

 Најбољи услови за апликацију осоке су за време мирних, хладних и 
облачних дана. Киша смањује губитак амонијака у природну дренажу 
земљишта, те се примена осоке препоручује пре кише. Емисија 
амонијака представља економско-привредну штету, јер се у ваздуху 
неконтролисано губе велике количине азота које би могле бити 
искориштене у пољопривреди. 

Ради заштите биодиверзитета аграрних површина и очувања квалитета 
ваздуха, неопходно је подизање заштитног зеленила ободним делом радног 
комлекса према околним (претежно обрадивим) површинама. Неопходно је 
обезбедити појас вишеспратног зеленила у правцу локалног водотока са 
улогом еколошког коридора између станишта заштићених и 
строгозаштићених дивљих врста IND11 и STP07. 

У складу са овим условом надлежног завода за заштиту природе, 
Урбанистичким пројектом је предвиђен појас од 5,0 m по ободу производног 
дела комплекса фарме према парцелама других намена. 

За потребе подизања заштитног зеленила, неопходно је: 

 зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење 
разноврстости врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте 
вегетације; 

 У саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су 
највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима; 

 избегавати коришћење инвазивних (агресивних алохтоних) врста. У 
скаду са Конвенцијом о биолошкој разноврсности (''Сл. лист СРЈ – 
Међународни уговори'', бр 11/2001), дужни смо да спречавамо 
уношење и контролишемо или искорењујемо ''оне стране врсте које 
угрожавају природне екосистеме, станишта или (аутохтоне) врсте''. 
Најзначајније инвазивне врсте зелених површина Панонског региона су 
следећа: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer 
negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha 
fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus 
angustifolia), пансилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), 
трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), 
петолисни бршљан (Perthenocissus inserta), касна сремза (Prunus 
serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем 
(Robina pseudoacacia), сибирски брест 

 (Ulmus pumila). 

 на граници предметног простора са околним ораницама избегавати 
врсте дрвеће и жбуње које представља прелазне домаћине одређених 
паразита пољопривредних култура или воћака. То су врсте Barberis 
sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus sp., Acer negundo и сл. 
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Основна мера заштите животне средине је потпуно инфраструктурно 
опремање простора, према условима надлежних институција, као и 
опремање локације, односно објеката на локацији опремом која мора бити 
атестирана, испитана и контролисана према упуствима произвођача 
сагласно стандардима и нормама. 

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

 

8.2.3 Мере заштите од буке 

Један вид заштите од буке, који је примењен приликом пројектовања 
комплекса јесте формирање вишенаменског пуфер појаса зеленила који ће 
вишеструко позитивно деловати. Осим смањења штетног деловања буке 
(кроз апсорпцију звука) оно делује и еколошки, пречишћава ваздух али и 
визуелно и квалитетно повећава вредност простора. 

Други вид заштите од буке подразумева примену изолационих материјала и 
квалитетне столарије који ће онемогућити продор буке који настаје од 
гласања животиња. 

Произвођачи опреме треба да приликом испоруке опреме доставе фабричке 
атесте којим доказују да опрема задовољава ниво буке дозвољен у радној 
средини. Механизацију и опрему потребно је одржавати технички исправном. 

 

8.2.4 Мере заштите вода и земљишта 

Недалеко од предметног подручја протиче поток Љуково који припада сливу 
реке Дунав на сремском водном подручју. Овај локални водоток има улогу 
еколошког коридора између станишта заштићених и строгозаштићених 
дивљих врста IND11 и STP07. У појасу до 500 m од еколошког коридора није 
дозвољено спровођење планских решења којима се нарушавају 
карактеристике хидролошког режима од којих зависи функционалност 
коридора и опстанак врста и станишних типова. 

Забрањено је одлагање отпада и упуштање непречишћених и недовољно 
пречишћених отпадних вода у еколошки коридор. 

Обезбедити могућност прикључења на канализациону инфраструктуру или 
систем за индивидуално пречишћавање отпадних вода. Коришћење 
водонепропусне септичке јаме могуће је само као привремено решење. 
Квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољити прописане критеријуме за 
упуштање у реципијент у складу са правилима одвођења и пречишћавања 
отпадних вода и према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник 
РС'', бр. 67/11, 48/12 и 1/16).  

Условно чисте атмосферске воде са комплекса које одговарају 2. класи воде, 
могу се без пречишћавања испуштати у околни терен. 



Студија о процени утицаја на животну средину објеката товилишта у оквиру комплекса 
постојеће фарме свиња у Љукову 

 

„Andzor engineering” d.o.o. 38 
 

Санитарно-фекалне отпадне воде сакупљати у водонепропусну септичку јаму 
довољног капацитета коју ће празнити надлежно ЈКП. Када се за то стекну 
услови, објекте прикључити на месну канализациону мрежу, према условима 
и сагласности надлежног комуналног предузећа. 

За третман и диспозицију течне фазе (осоке) из објеката за узгој у оквиру 
комплекса постоје објекти за ретензију (лагуне) течне фазе код којих нема 
могућности испуштања садржаја у мелиорационе канале или околни терен. 
Ови објекти су водонепропусни у циљу заштите подземних вода. За коначну 
диспозицију ефлуента (пречишћене осоке) предвидети наводњавање 
обрадивог земљишта или пашњака без могућности испуштања или спирања 
у отворене канале.  

На локацији нема директог испуштања течних загађујућих материја на 
земљиште. Као мера пасивне заштите земљишта и подземних вода на 
локалитету где се налази лагуна за осоку потребно је избушити један 
пијезометар до првог водоносног слоја, преко којег ће се вршити контрола 
загађености водоносног слоја. Узорке узимати најмање два пута годишње 
(пролеће и јесен). 

 

8.2.5 Mере заштите од акцидента 

Носилац пројекта је обавезан да изради планове за ванредне прилике које се 
могу десити у току експлоатације предметног објекта, којима ће се 
обухватити мере за спречавање ширења штетног утицаја на животну средину 
у околини предметног објекта, у којима је настала акцидентна ситуација. 
План мора да садржи: 

 Процену ризика у комплексу и околини (опис објеката, опис 
технолошких поступака, системе транспорта, врсте опасних и материја 
које могу изазвати удес, ефекат утицаја ових материја на околину, 
процена, могуће локације удеса) 

 Поступке у случају удеса 

 Опис техничких система, опреме и средстава заштите који су значајни 
за удес 

 Санацију удеса. 

Планом је потребно прописати поступке и активности запослених у 
ванредним приликама и одговорност за спровођење прописаних поступака и 
активности. 

Планом о деловању у ванредним приликама потребно је обухватити 
:Планове санације објеката и локације након удеса и поступке и активности 
на спречавању даље деградације животне средине при санацији. 

Овај план треба да садржи процену насталих загађивача у току удеса, њихов 
карактер, количину, место налажења, начин прикупљања и одлагања. 

Могући акциденти су избијање пожара, поплаве, удар грома и земљотрес. 

У случају пожара опасних материја потребно је применити План заштите од 
пожара. У овом плану морају бити детаљно обухваћени поступци и мере за 
ублажавање последица изазваних пожаром. 
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Заштита од пожара  

Спроводи се општим мерама у погледу регулације саобраћајница и 
противпожарних путева, изградњом система противпожарне заштите у 
унутрашњости система и мерама које се прописују кроз локацијску услове за 
све врсте објеката а у сагласности са противпожарним условима. 

Поступци у случају пожара: 

 искључити напајање електричном енергијом у објектима захваћеним 
пожаром, 

 у случају мањег пожара приступити гашењу, 

 евакуисати животиње из објеката захваћених пожаром, 

 осигурати несметан приступ ватрогасним возилима у циљу спашавања 
људи и имовине, 

 осигурати довољну количину воде за гашење пожара. 

Мере заштите од пожара подразумевају примену изградњу објеката и 
инсталација у складу са одредбама следећих прописа: 

 Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од 
пожара („Сл. Гласник РС“, број 111/2009, 20/2015 (чл. 38. није у 
пречишћеном тексту), 87/2018 - други закон, 87/2018 и 87/2018 - други 
закон.) 

 Капацитет водоводне мреже мора да задовољи потребне количине 
воде за гашење пожара у складу са Правилником о техничким 
нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 
(„Сл. Гласник РС“, број 3/2018), 

 Објекте градити од негоривих материјала (опека, бетон и сл.). Поред 
тога конструкција објеката треба да буде прописане сеизмичке 
отпорности, а елементи конструкције треба да имају одређени степен 
ватроотпорности који одговара пожарном оптерећењу 

 СРПС.У.Ј1.240 

 Изградити саобраћајнице одговарајуће ширине и носивости за 
несметан пролаз ватрогасних возила и њихово маневрисање за време 
гашења пожара у складу са Правилником о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у 
близини објекта повећаног ризика од пожара (“Сл. лист СРЈ “бр. 8/95). 

Уколико до акцидентне ситуације дође, последице настале хаварије се 
морају отклонити у најкраћем временском интервалу. Након отклањања 
акцидента, са надлежним органом је потребно уговорити начин санације 
последица; 

Потребно је : 

 Редовно одржавање ватрогасне опреме у исправном стању и 
упознавање запослених са њиховим коришћењемоставити 

 Мобилне апарате за гашење пожара које је потребно периодично 
контролисати и пунити; 
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 Након отклоњеног квара, а пре пуштања у рад инсталације се морају 
контролисати и тестирати. 

Заштита од поплава 

С обзиром на то да се подручје налази у близини потока Љуково који не 
плави, не прописују се посебне мере заштита од поплава. 

Заштита од удара грома 

Заштиту од удара грома остварити уградњом унутрашњих и спољашњих 
громобранских инсталација. 

Класу нивоа заштите прорачунати у складу са чланом 6. Правилника о 
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
(„Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96), а инсталације испројектовати и извести у складу са 
прописима и стандардима. 

Заштита од земљотреса 

Територија општине се налази се у подручју 70MCS сеизмичког интензитета. 
Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани 
према Правилнику за грађевинске конструкције („Сл. гласник РС“ број 
89/2019). Мера заштите од земљотреса је примена одговарајућег 
грађевинског материјала, начин уградње, спратност објекта и др. 

Заштита од акцидентног цурења течног стајњака 

Потребно је идентификовати, евидентирати, упознати запослене и извршити 
обуку за: 

 опрему и материјале на комплексу који могу да послуже у случају 
удеса (нпр блокаде за цеви, пумпе, бурад, резервоаре) 

 локацију опреме и материјала који се могу користити за затварање 
одвода, блокирање канала који воде до резервоара 

 локацију опреме за ископавање привременог складишта стајњака које 
се може користити у случају цурења резервоара за стајњак 

 санацију резервоара мора урадити стручно лице 

 

Потребно је испитати параметре земљишта и воде из Уредбе о граничним 
вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. 
гласник РС“ број 30/2018-50 и 64/2019-3) и поступити према Плану заштите 
од удеса. 

 

8.2.6 Мере заштите природних добара 

Предметни локалитет се не налази унутар заштићеног подручја. На 
удаљености од 350 m у правцу запада, протиче водоток који је у бази 
података Покрајинског Завода за заштиту природе, Нови Сад, регистрован 
као локални еколошки коридор између станишта заштићених и строго 
заштићених дивљих врста IND11 и STP07 и на предметном простору се 
примењују мере заштите Уредбе о еколошкој мрежи (''Сл. гласник РС'' бр. 
102/2010). 
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На подручју еколошке мреже примењују се мере, методе и техничко-
технолошка решења са циљем очувања повољног стања еколошки значајних 
подручја и унапређивања нарушеног стања делова еколошке мреже. 
Водотоци са функцијом еколошких коридора и њихов обални појас 
истовремено представљају станишта насељена заштићеим врстама које се 
налазе на списковима Правилника о проглашењу и заштити строго 
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (''Сл. 
гласник РС'', бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016). Очување квалитета воде 
и проходности ових еколошких коридора неопходно је за дугорочни опстанак 
заштићених врста и биодиверзитета ширег региона. 

Током извођења радова треба имати у виду члан 99. Закона о заштити 
природе који извођача радова обавезује да, уколико у току радова пронађе 
геолошка или палеонтолошка документа која би могла представљаљти 
заштићену природну вредност, иста пријави надлежном органу као и да 
предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе. 

 

8.2.7 Мере заштите од заразних болести и глодара 

Дезинфекција представља најзначајнију противепидемијску меру у 
спречавању и сузбијању заразних и паразитских болести. Дезинфекцијом се 
постиже смањање броја микроорганизама, физичким, хемијским и другим 
поступцима, тако да они више не могу да нанесу штету у загађивању хране, 
воде и др. 

На комплексу је неопходно спроводити превентивну (профилактичку) 
дезинфекцију у циљу смањења инфективних клица испод нивоа који 
представља опасност од инфекције. Дезинсекција је скуп мера и поступака 
који се спроводе у циљу сузбијања штетних врста инсеката који су 
преносиоци узрочника обољења људи и животиња, проузроковачи 
материјалних штета, као и они који својим присуством узнемиравају људе. 

Дератизација је основна мера за контролу бројности штетних глодара. Под 
појмом дератизације подразумевамо уништавање мишоликих глодара 
(пацова и мишева) у циљу свођења њиховог броја на толерантан ниво. 
Послови систематске дератизације сматрају се неопходном превентивном и 
против епидемијском мером у заштити здравља људи и животиња, као и 
спречавање директне и индиректне економске штете коју глодари могу 
нанети.  

У циљу контроле узрочника заразе, на комплексу се предвиђа превентивна и 
куративна дератизација. Превентивна дератизација треба да се спроводи 
два пута годишње. Контрола постављених мамаца се изводи једном 
недељно. У случају појаве повећаног броја глодара предвидети тзв. 
куративну дератизацију која се обавља по позиву. 

Неопходно је: 

 коришћење средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 
искључиво према упутству произвођача, на начин да се избегне њихов 
негативан утицај на елементе животне средине. 

 Приликом спровођења здравствених и хигијенско-санитарних мера у 
објектима користити искључиво одобрена и дозвољена средства 
прописана санитарно-ветеринарским условима.  
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9. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Производња на фарми не захтева констатно праћење стања заштите 
животне средине, осим оних параметара који су предвиђени важећом 
законском регулативом. Како би се ублажио утицај течног стајњака на 
земљиште и подземне воде, коначну диспозицију решити разастирањем на 
пољопривредно земљиште у погодним агровегетационим раздобљима у 
складу са важећим  прописима о заштити пољопривредног земљишта. 

Гасови генерисани на фарми не врше негативан утицај на елементе животне 
средине, стварају се непријатни мириси. Закључује се да није потребно 
вршити испитивање ваздуха. 

На предметном локалитету већ постоји мерење квалитета ваздуха. 
Резултати мерења дати су у Прилогу бр.5. 

Контрола квалитета отпадних вода из лагуне обављати два пута у току једне 
године. Резултати лабораторијског испитивања се чувају и приказују 
овлашћеној инспекцији за заштиту животне средине. Неопходно је да 
лабораторијска испитивања врши Акредитована лабораторија за ту врсту 
мерења. 

Инвеститор је дужан да врши анализу подземне воде два пута годишње на 
пијезометару, а о резултатима анализе извести општинску инспекцију за 
заштиту животне средине и инспекцију за водопривреду. Место постављања 
пијезометара и његове дубине одредити у консултацији са хидрогеологом. 
Анализа подземне воде служи за индикацију продирања осоке и других 
загађујућих материја у земљиште. 

Мониторинг земљишта је потребан јер постоји могућност од загађења 
земљишта услед неисправног и/или непрописног поступања са течним 
стајњаком. Инвеститор је дужан на површинама које се ђубре течним 
стајњаком повремено вршити анализу земљишта са одређивањем 
параметара који могу указати на прекомерно загађење штетним и опасним 
материјама (пре свега азотом) 

Инвеститор је дужан да најмање једанпут годишње врши анализу течног 
стајњака пре одвожења на пољопривредне површине, а резултате да 
упореди са параметрима из Правилника о заштити од загађења 
пољопривредног земљишта штетним материјама.  

Пошто на предметној парцели нема површинских вода, закључује се да није 
потребно вршити испитивања квалитета површинских вода. 

Локација фарме је удаљена од насељеног подручја. Процена је да није 
потребан мониторинг акустичног стања. 

Чврст комунални отпад одлагати у контејнер, који ће бити обезбеђен и 
постављен на бетонираном платоу. Пражњење контејнера организовати 
преко локалног комуналног предузећа. 

У циљу праћења количина секундарних сировина органског порекла 
потребно је водити евиденцију о количинама течног стајњака и угинулим 
животињама. 

Потребно је водити евиденцију о угинулим животињама и њиховом 
транспорту у складу са Правилником о начину разврставања и поступања са 
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споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним 
условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање 
споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене 
контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице 
(„Службени гласник РС“ број 31/2011-166, 97/2013-69, 15/2015-96, 61/2017-
93). 

У току редовног рада фарме присутна су угинућа чији проценат зависи од 
врсте свиња, начина управљања фармом, коришћења ветеринарских 
приступа и врсте производње. Власници и држаоци животиња дужни су да 
пријаве угинуће животиња ветеринарској (зоохигијенској) служби према 
посебним упутствима о раду службе и дужни су да поштују сва упутства које 
им та служба изда и поступе по њиховим упутствима (одлагање лешева, 
заштита, дезинвекција, транспорт,...). Када постоји сумња да је животиња 
угинула од заразне болести чије је пријављивање обавезно, ветеринар или 
ветеринарски инспектор је дужан да узме патолошки узорак и пошаље га на 
испитивање ради утврђивања узрока угинућа. Ветеринарска служба дужна је 
да по потреби обезбеди транспорт лешева од места угинућа до објекта за 
испитивање лешева, или до објекта за сакупљање, прераду или уништавање, 
и да обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и опреме. 

Извештавање 

У складу са Правилником о методологији за израду националног (преко 2000 
товљеника и 10 запослених) и локалног (1000-2000 товљеника) регистра 
извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове 
прикупљања података управљач фарме је у обавези достављања података 
за регистар. Достављање података се врши путем образаца Агенцији за 
заштиту животне средине и/или јединици локалне самоуправе. 

Правна и физичка лица која се баве држањем, узгајањем и прометом 
животиња у производне сврхе у обавези су да воде евиденцију која се 
нарочито односи на кретање, исхрану и лечење животиња. 

Свако кретање опасног отпада прати Документ о кретању опасног отпада. 
Најаву кретања опасног отпада извршити најкасније 48 сати пре почетка 
кретања опасног отпада, пуем најаве кретања на сајту Агенције за заштиту 
животне средине.  
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10. НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ НАВЕДЕНИХ ПОДАТАКА  

Фарма за узгој свиња фирме „КНЕЗ АГРАР“ д.о.о. налази се у Љукову на 
катастарској парцели бр. 182/1, КО Љуково у општини Инђија. 

Изградња два товилишта типа А предвиђа се у централном делу комплекса 
између већ постојећих товилишта. Овај тип товилишта димензија 42,6х15,4 m 
је својим габаритом и функционалном организацијом идентичан са већ 
постојећим товилиштима у оквиру комплекса.  

Изградња два товилишта типа Б предвиђа се у севернијем делу комплекса. 
Ови објекти су димензија 42,6х12 m. На одређивање ширине ових објеката 
утицао је услов из Просторног плана да објекти у оквиру комплекса 
међусобно морају бити удаљени за најмање половину висине вишег објекта, 
али не мање од 4,0 m. С обзиром да су објекти приземни и да њихова висина 
не прелази 8,0 м, за најмање растојање између објеката усвојена је 
удаљеност од 4,0 m. 

Спратност свих објеката је П+0. Објекти су висине од 5,57 m до 5,68 m. 

Предвиђено је да се у ова 4 објекта налази по око 800 грла, што износи 3200 
грла. 

На фарми се планира у будућности  изградња две лагуне за течни стајњак 
чија запремина омогућава смештај шестомесечне количине стајњака. 
Решење примењено за складиштење течног стајњака обезбеђује висок ниво 
заштите земљишта и подземних вода. Није планирано одлагање течног 
стајњака на земљиште већ искључиво у непропусне лагуне. Течни стајњак се 
цистернама одвози на пољопривредне површине и инјектира у земљиште у 
циљу смањења губитка азота и загађења ваздуха. 

У току експлоатације највећу опасност по животну средину представља течни 
стајњак. Водонепропусне земљане лагуне обезбеђују заштиту земљишта и 
подземних вода на локацији фарме. У циљу праћења стања животне средине 
и мониторинга од евенуалног процуривања стајњака из лагуне за стајњак, 
студијом је прописан мониторинг подземних вода. У циљу заштите земљишта 
на које се аплицира течни стајњак прописује се праћење састава стајњака и 
потребе земљишта на које се аплицира стајњак.  
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11. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ 
ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ИЛИ 
НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ  

Израђивач Студије о процени утицаја на животну средину имао је на 
располагању сву потребну техничку и другу документацију и податке, стручна 
знања и вештине, па се може закључити да нема уочених недостатака, 
непостојања стручног знања и вештина, који су потребни за израду студије за 
ову врсту објеката. Студија је израђена у складу са Законом о заштити 
животне средине 135/2004, 36/2009, 36/2009 - други закон, 72/2009 - други 
закон, 43/2011 - Одлука УС РС, 14/2016 (чл. 33-35. нису у пречишћеном 
тексту), 76/2018, 95/2018 - други закон и 95/2018 - други закон), Законом о 
процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/04 и 36/09-
измене и допуне), као и осталом законском и подзаконском регулативом и 
стандардима везаним за изградњу ове врсте објеката. 
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PENYENHKA CPEl4JA
An BOJBOE]4HA
ONUJT]4HCKA YNPABA
ONUTNHE ]4Hb]4JA
OAerserue 3a yp6aHh3aM,
KOMyHanHO CTaM6eHe nocnoBe
1,l 3auT]rTy xuBoTHe cpeA[He
Epoj : 501 47 12020-lV -02-05

fl a na : 16.07 .2020.10414 He

l-lapa flyuara 1

14HT"14JA
J.A.

O4eruerse sa yp6anusaM, KoMyHaflHo crau6ene nocnoBe il salurt4ry xt4BorHe cpeAhHe Onulrulcxe ynpaBe

onuJn4He Vln\nja Ha ocHoBy LtnaHa 10. crae 4.3aroHa o npoLleHu yrr,tqaja Ha xilBorHy cpeAhHy ("Cnyry69Hu rnacHilK

PC",6poj 135t04 r 36/09), qnaHa 136.3arona o onureM ynpaBHoM nocrynKy (,,Cnyx6eHn rnacHfiK PC" 18/2016),
qnaHa'tti. OAnyxe o opraHil3allrju Onu:runcKe ynpaBe onurilHe lAalyiay (,, Cnyx6eru nilcr onulrl4ne l4nflrja", 6poj

2312017) il no oBnauheuy navenHnKa OnurHHcKe ynpaBe 6pq 02-a112 roAhHe, y nocrynKy

oAnyq[BaFba o norpe6u npolleHe yrnqaja Ha xfiBorHy cpeArHy sa npojexa y oKBllpy nocrojehe
gaprvre cBhFba y ilyxoey Ha Karacrapcxoj napqenra 6poj 18211 R.O. h onurrilHe lAalyja
cnpoBeAeHoM Ha 3axreB Hoct4oqa npojexra ,,KHE3 AI-PAP'[.o.o. rae Eeorpa4a, Sarajnnqa, Vnnrla qapilqe Jenene

6poj 28, 3aBeAeH noA 6pojervr 501-4712020-lV-02 , AoHocl4:
PEIIJEI.bE

l.yTBPTryJE GE na je sa npojeKar il3rpaAFbe roBunrura y oKBl4py nocrojehe $aprrae cBltr_1y Jbyxoey Ha

KaracrapcKoj napqenr Apoi iAUl K.O. Ibyroeo, Ha rephroprajra onuruHe lAa\nia, flOTPEEHA I'|3PAEA

cTvEr4JE O nPOqEHh vTl4LlAJA HA XI4BOTHy CPEA]4Hy,

2.O.qpebyje ce Hocnorly npojexra ga Cry4rajy o npoqeHh yrnqaja Ha xl,lBorHy cpeAhHy y nornefly o6nua r
ca.ipriiia uspaAn y cKna4y ca qnaHoM 17. 3axoxa o npoqeHn yrnrlaja Ha x,iBorHy cpeArHy ("Cnyx6enn

rnacnr*" PG,6poj rcsrc4 u 36/09) r,l flpaarnnlKoM o ca.qpxlrHtl cry4nje o npoqeHn yrnqaja Ha xnBorHy
cpegrlHy ("Gnyx6enr rnacHglx PC", 6poj 69/05).

Cry4uja o npoqeHlt yrraqaja Ha xrBorHy cpeAhHy rpe6a o6aeesHo Aa caApxl'l cne,qehe:
1. noAarKe o Hocl,loqy npojerra;
2,Onnc noxaqnje xa rojoj ce nnaHhpa nseofierue npojerra;
3.Onnc nPojexra;
4. flpuras rnaBHt,tx anrepHarrBa xoje je xocunaq npojexra pa3Marpao;

5. lprras cratba xHBoTHe cpeA[He xa noxaqujn ra 6nr,rxoj oKont,tH]l (rvrrrpo ]l MaKpo noxaqnja);
6. Onnc uoryhrx snavajxrajrx yruqaja npojerra Ha xrBorHy cpeAhHy (npraras uoryhux npoMeHa y

xneornoj cpeA]/|Hl,l 3a BpeMe rseoferra npojexra, peAoBHor paAa ]l y cnyvajy ygeca);

7. flpoqexyyrnr.laja Ha xuBorHy cpelq]tHy y cnyvajy yAeca (npr,lxas onacH]lx tuareprja, ]b]'lxoBl4x

Korhr{HHa }r KaparTep}tcruKa, Mepa npeBenqnje, Kao u Mepa 3a orKfla}balbe nocreAuqa yAeca);
g.Onr,lc Mepa npeABrfennx y q]trby cnpeqaBaba, cMarbeH'a ]t rAe je ro uoryhe, orKnaH'a]ba cBaKor

snauajnnjer urerHor yrnqaja Ha xHBorHy cpeAuHy t4 ro:
r nraHcKe H 3aKOHCKe Mepe 3aur[re x]lBorHe cpeA]lHe;
r Mepe 3auJTnTe x1,|BoTHe cpeA],rHe npeger,l[exe npojerrno'TexH]lt{KoM AoKyMeHTaUrj,otvt;
r opraHyt3aqltoHe h rexHltqKe Mepe 3aurhre x[BorHe cpeflhHe y roKy roprulhersa o6jerra, roje

yKrby'{yjy }t Mepe 3aurure y cnyvajy yAeca;
r Mepe *oj-e ne ce npeAy3erra y cnyvajy r3Meuralba u no npecraHKy paga o6jerra;

l. flpoipana npaherua'yruAaja Ha xnBorHy cpeAHHy (yrap4rarr,l napaMerpe Ha ocHoBy rojnx ce uory
yrBpAnrtt uJrerHvl ytn1ain Ha xxBorHy cpeghxy);

10. Herexxnvrn rpahll nplrxa3 no4araKa HaBeAeHnx y ravrr 2-9;

11. l-lonaqr,l o rexHetqKytM HeAocrar{nua nnn xenocrojaruy ogroeapajyhnx crpyvHux 3Ha}ba }l

BeurhHa ltn|/l HeMoryhnocrn ga ce npr6aBe oAroBapajyhr noAaq]|.

1"
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O6pasnoxerue

O4erueruy sa yp6aHr3aM, KoMyHanHo craM6eHe nocnoBe il 3aurury xr4BorHe cpeAilHe, o6parilo ce HocilnaLl
npojeffia ,,KHE3 AFPAP' ,[.o.o. rs Eeorpa4a, Sarajnrqa, Ynnqa Llapnlle Jenexe, ca saxreBoM 3a o4nylr,rBaH'e o
norpe6u npoqeHe yrnlaja Ha xilBorHy cpeAuHy sa npojexar r43rpaAH,e roBunnura y oKBl4py nocrojehe Qapue cBilrba
y Ibyxoey Ha KaracrapcKoj napLlenr 6poj 18211R.O.Ibyxoeo, Ha reprropr4ju onurrnne V1n\u)a.

Hocunaq npojerra je ys saxree 3a oAnyquBarue o norpe6n npolleHe yrnqaja Ha x[BorHy cpeA[Hy, a y cKnaAy
ca f'lprnorou 1. flpaarnnrKa o caApxr,rHil 3axreBa o norpe6u npoqeHe yrrqaja n caApxr4Hr4 3axreBa sa o4peflrearue
o6nua r ca4pxaja cry4nje o npoqeHil yruqaja Ha xilBorHy cpeAuHy ("Cnyx6enr rnacHHK PC", 6poj 69/05), npilnoxilo
Cnryaqnonu nnan, floxaqrjcre ycnoee sa il3rpaAby ngJbonpilBpe4Hilx grpaAa, O4erueua sayp5anusaM, KoMyHanHo
crau6ene nocnoBe il 3aurury xHBorHe cpeArHe 6poj : 353-9512018-lV-02 op,31.07.2018. ro4uHe ca rexHil'.{Kr4M
ycJroBuMa HaAnexHrt,tx ilMaoqa jaenrx oenauhelba, 14sao4 re npojexra 3a r3rpaAby roBhnil[!ra r fll-[ (npojerar ea
rpafeenncxy AosBofly ) ypaler oA crpaHe,,Andzor engineering" A.o.o. Ha Hosor Ca4a, YnuqalAee An4pnha 6poj 13,
l-pafleeuucxa Ao3Bona O4eruerua sa yp6aHnsaM, KoMyHanHo cranl6ene nocnoBe n sal.un4ry xr4BorHe cpe4nne 6poj:
351 -1 -901201 9 o4 03.06.201 9. ro4une.

flocrynajyhn cxoAHo ogpe46aua qnaHa 10. crae 1. n 2.3axona o npoqeHu yrr,tqaja Ha xnBorHy cpeAnHy
("Cnyx6exu rnacHilK PC", 6poj 135104 n 36/09), oeaj opran o6aeecrno je sanHrepecoBaHe opraHe, oprannsaqraje u
jaaHocr, opraHu3oBao jaeHu yan4 yrpajauy oA01.07.2020. ro4rxe Ao 13.07.2020. ro4nne n o6ee6e4roAocrynHocr
noAaraKa hs 3axreBa I AoKyMeHarquje Hocnoqa npojerra. V rory rpajaua jaaxor yBnAa h3BptueH je jaeHr,t yB]tA y
npeAMerHy AoKyMeHraLlniy oa crpaHe 3a1,|Hrepecoeane jaeuocru. v 3arouoM nponilcaHoM poKy Hl4cy AocraB.rbeH,a
M14r.rJtbeFba 3aHHTepecoBaHrx opraHa, opraHn3aqilJa, oAHocHo 3arHTepecoaane jaexocrn.

Veu4ona y npilnoxeHy AoryMeHraLl4jy y3 3axreB u no cnpoBeAeHoM nocrynKy pa3MarpaFba 3axreBa, noAaraKa
o noxaqujr H oqeHe uoryhrx yrnlaja npeAMerHor o6jema Ha xilBorHy cpeAfiHy, Ha ocHoBy Vpe46e o yreplnearuy
flrcre npojexara ea xoje je o6aaesHa npoqeHa yrr,tqaja r flrcre npojexara sa xoje ce Moxe saxreBarta npoqeHa
yrutpla Ha xuBorHy cpeAuHy y Ilucrn ll raqxa 1. (lloruonpilBpeAa, aKBaKynrypa r uJyMapcrBo) ravra 4) O6jexrra aa
uHre3ltBaH ysroj cenua, ("Cnyx6euu rnacHtaK PC", 6poj 114108), a KaKo ce npe4MerHil Kanaqilrer cBt4Fba nogehaea
t/ lt3Hocu 3600 roerbeHilKa, HaAflexHil opraH AoHeo je ognyry 4a je norpe6na napaga Cry4r,rje o npoqeH]t yrraqaja
Ha xrBorHy cpeA[Hy.

tlnasou 10. crae 5. 3aroHa o npoqeHu yrr,tqaja Ha x[BorHy cpeArHy ("Cnyx6err rnacHfiK PC", 6poj 135104 n
36/09) nponrcaHo je 4a ce oAnyKoM xojora ce yreplyje norpe6a npolleHe yruqaja npojenra Ha xuBorHy cpeAilHy Moxe
oApe,qrrn u o6nna n ca4pxaj cry4nje o npoLleHr yrrqaja, ulro je y oBoM cnyvajy il yqrbeHo.

Oeo o4erueue je rspa4tano KoHrponHy nucry cagpxaja saxreBa 501-4712020-lV-02-3 14 KoHrponHy nhcry
ynnrHilKa y3 saxreB 501-4712020-lV-02-4 y cKfla4y ca 3axonou o npolleHn yrraqaja Ha xrBorHy cpeAhHy (,,Cnyx6enra
fffacHrK PC", 6poj 135104 ur 36/09), npil r{eMy je ycranoerueHo Aa cy o6a AoKyMeHra ypeAHa.

Taxca oa oBo peuJebe uannahena je y usHocy o4 2.090,00 ArHapa y cKnaAy ca raprlsou peny6nnvxnx
aAMllHl4crparilBHl4x raKcn, rapuSxu 6poj 186.3arona o peny6nuvKnM aAMilHt4crparilBHt4M raKcaMa ("Cnyx6enu
rnacHrfK PC", 6poj 61/05, 101/05, 42106,47107,54108,05/09, 35/10, 70111,55112,93t12,47113, 112l2O1S, 5012016,
11312017,312018,50/18......38119) n750,00 Aranapa y cKnaAy ca O4nyrou o fioKaflHilM aAMuHt4crparilBHltM raKcaMa
( "Cnyx6enr nncr onrun4ae l4uflrja", 6poj3012017).

NOYKA O NPABHOM flEKV:

flporne oBor peuJeFba Moxe ce no.qHeril xan6a floxpajrncxoM ceKperapnjaty sa yp6auusan u sawrvry
xvlBorHe cpeAilHe rs Hoeor Ca4a, y poKy oA 15 4ara oA AaHa nprajeua peuelba nyreM oBor opraHa, y cKnaAy ca
qnaHoM 11. crae 1. 3axoHa o npoqeHn yrutp1a Ha xnBorHy cpeArHy ("Cnyx6enu rnacHl,tK PC", 6poj 135104 ra 36/09)
il qnaHa 151. 3arora o onuJreM ynpaBHoM nocrynxy
( ,,Cn.rnacnrx PC", 6pq 1812016) rarcupaHa ca 480,00 AilHapa peny6nrvxe
A14Hapa onuTuHcKe aAMilHl4cTpaTilBHe TaKCe.

BHe raKce u 400,00

qa

;,4unn. rHx.cao6.
Peurerue AocraBun4:

1. ,,KHE3 AFPAP" .Q.o.o. ns Eeorpa4a, Sarajnraqa, Ynrqa qapuqe Jenene
2. O4erueruy sa yp6anusaM, KoMyHanHo craru6ene nocfloBe n 3a[un4ry
3. O4erueny 3a [HcneKqnjcxe nocnose
4. Aoxnerl

-)
I
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ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ 

Товилиште
IVa Товилиште
IVb

ПЛАНИРАНА ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Гасни полиетиленски вод за насеље Јарковци, PE 110ser S5

ПОСТОЈЕЋА ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Гасна полиетиленска цев, PE 63 ser S5

PE 110 ser S5

PE 63 ser S5

Мернорегулациона станицa
MRS 160 m³/h

20 kV кабловска мрежа из ТС 110/20 kV Инђија

Стуб расвете комплекса који треба изместити

Постојећа МБ трафостаница 20/04 kV "Фарма Јарковци"

ПОСТОЈЕЋА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Измештен стуб расвете комплекса

ПОСТОЈЕЋА ВОДОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Бунар и хидрофор, П+04
Хидрофор (нови), П+05*
Постојећи хидрант спољне мреже који се измешта

Измештени хидрант спољне хидрантске мреже
Хидрантска водоводна мрежа

Планирани разводни електроенергетски кабловски вод

Санитарна водоводна мрежа

ЛЕГЕНДА:

Граница постојеће парцеле
производни део фарме - к.п. бр. 182/1 КО Љуково

ПЛАНИРАНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Колектор течне фазе (осоке)

ПОСТОЈЕЋА КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Зеленило (травњак)
Појас заштитног зеленила

Колско-пешачки саобраћај, манипулативне површине
ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Простор за одлагање смећа
Улаз/излаз у производни део фарме
Улаз у објекат

Ограда производног дела комплекса фарме
ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ

Колектор фекалне канализације
Водонепропусни танк за фекалну канализацију

Објекти товилишта
(предмет пројекта)

182/1 Број предметне парцеле

Лагуне

Технички део фарме
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товилиште
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товилиште

товилиште

тест-лаборaторија

букариште

чекалиште

прасилиште

одгајалиште

хладњача

бунар и хидрофор

пумпа

амбуланта и гаража

санитарна зграда и ресторан

портирница

трафостаница

агрегат

одлагање смећа

обдукциона сала
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IVb

I

+114.75

+115.75

+114.24
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+113.29

+113.96

+114.55

MRS 160m³/h

PE63

PE 90 ser S5

PE 110 ser S5, P=1,5bar

20 kV

 ка ТС 110/20 kV Инђија
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РАЗМЕРА 1:1000снимљено: 
мај 2017.
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NOKPAJI,lHCKI4 3ABOA 34 3AIIJTK1TY NPTPOA€

Cduto ' 91000 Hoor'r Col r Po*trqro 90A

te,r, o tl+sgo-301 r oorc: 091/66-16-259

e-tnoil: novi,sad@pzzp.rs I wwwpzzp,rs

INSTITUTE |:OR NATURE CONsERVATION OF VOJVODINA PROVINCE

Serbia I 91000NoviSad u lladnicko90A

Phoner +381914896301 I Faxr +381216616252

e-mailr novi,sad@ ptzp,s s www.pzzp,rs

Spoj: 03 -95312
fiaryv: 02.06.2015, ,,KHE3 ArPAP" A.O.O.

uAP14UE JEnEHE 28
3EMYH

Ha:ocnoey '.lRaHoBa 102. vt 103. 3axona o 3alxrurh npupoAe (,,Cnyx6eur rnacHt4K

PC",6poj 36/09' BB/10 r'r 91/'10), Ha ocHoBy LlnaHa'192' 3axoua o onrureM ynpeBHoM

nocrynKy-(,,Cnyx6env nvcr CPJ", 6p. 33197 n 31101 n Cnyx6eun rnacHL4K PC", 6poj 30/10)

Kao H Ha ocHoBy qraHa 2, flpaelrnufiKa o BL1cr4Hr4 u HaqLlHy o6pavyHa h HaRrare raKce 3a

H3AaBaFbe aKra o ycnoBuMa 3aurhre nphpoAe (,,Cnyx6eHn rnacHilK PC", 6poj 11012013),

floxpajrHcxh 3aBoA 3a 3aurhry nphpoAe AoHocl/

PEI.UEI.bE
o ycnoBHMa 3aUTnTe npHpoAe

l. flocrynajyhr,r no 3a'XTeBy ,,KHe3 arpap" A,o.o, tls 3evyHa, us4ajy ce cnegehr ycnoBil

3auJThre npupoAe 3a norpe6e il3paAe ,,1-lpojexra AerarbHL{x xt4AporeonouKt4x

hcTpaxhBaFba Ha h3Bopt4lury Kres arpap" sa norpe$e $apve cBhFba y lbyxoay'

onrur!4Ha V1a\tt1a:

1. flpe4ar,rfieHa AeralbHa XHAporeonoulKa hcTpaXHBaFba Mory ce Ll3Becrh caMo Ha

npeAMerHoM npocropy xoju je onaeleH KoopAl'lHaraMa:

Taqxa X
1. 4 9BB 925 | 42+ OtC

2 4 989 150 7 425200
4 988 975 7 425250

4 4 988 925 7 425200
5 4 988 800 7 425250

4 9BB 600 7 424 825

2 flpeAailAeru o6aeesy caKynrbaFba KoMyHanHor oTnaAa fi o6e36eAHTt1 pberoBV

peAoEHy eBaKyaLlhjy Ha noxaqrajy xoja je yrapleHa oA crpaHe HaAnexHe KoMyHanFle

Cnyx6e, flpuepervteno cKnaAylllTeFbe eBeHryanHo nphCyTHOr onacHor oTnaAa

BptUt4Tt4 y cKnaAy ca LinaHoBl,lrr71a 36, tl 44: 3at<OHa O ynpaBrbaFby Ornagortr (,,Cn'

rnacHuK-FC'!, 6p, 36/09 r,r BB/10), OrnaA Mopa Aa 6y4e nponncHo o6enexeH !1

nphBpeMeHo cKnaAillureH Ha nponilcaH HaqilH Ao FbeloBor KoHaqHor s6prreaearua;

Ha r'luxponoxaqrajr rseolerua r4crpaxHfix paAoBa He cMe ce BpUJt4Tl4 cepBhc l,1

peMOHTOBaHre Ma[lJhHa, CpeACTaBa n OnpeMe;

Masueo H topl,lBo norpe6Ho 3a cHa64eearue vexaHtasaqrje HeonXoAHo je

rpaHcnoproBaIr,l, AeROHOBaTT (vyeal,1) h Fb[Ma pyKoBar[ noLurylyhu npn roM Mepe

3auJTrTe nponilcaHe 3aKoHcKoM peryrarhBoM Koja ce oAHoct4 Ha onacHe rvrarepnje. Y

cnyvajy H3nilBaFba onaqHhx ruarepr,lja (ropneo, MauJl4HcKo ylbe H cn')' 3arar1eHil cno1

geryrrbmura Mopa ce orKnoHhrr vt crv craBLlTvl y ar'a6anaxy xoja ce MoXe npa3H!1T14

4



caMo Ha, 3a ry cBpxy, npeABh|JeHoj noKaqujtt. Ha Mecry aKqfiAeHTa HaHerh HoBt4,
HesaraheFtn cnoj 3eMJbrl uJTa ;

5' flpe noverxa rsaoflerua hcrpaxHilx paAoBa HeonxoAHo je oOaaecrhril HaArexHy
rncnerqujcxy cny4x6y, noKarHy caMoynpaBy fi Ap;

6. Bpcra .paAoBa o6aeeoyje lzlHeecrrropa Ha RouJToBaFbe ycroBa 3arrlrilre npilpoAe
Kao h cBhx o6asega ri o*roey 3axoHa o npoqeHr yrrqala ru *rrotrv .Fuarry
(,,cnyx6eHu rracHklK pc",6p, j3s/04) r,r flpaernnrKa o caApxr.rHr,t crygr,1je npoLleHeyrnqaja Ha xfiBorHy cpeAhHy (,,Cnyx6eHra rnacH14K pC,,, 6p. 69/05);

7' [/sao[av paAoBa je o6aeesaH Aa yKonklKo y roKy paAoBa nponale TeonorlKa finil
nareoHTorotuKa AoKyMeura xoja 6r rraorna npeAcraBrbarh 3al.urkiheny npr,rpo4ny
BpeAHocr Llcra nprjaafi Ml4FttlcrapcrBy eHeprerfiKe, paseoja h sau1rfiie xhBorHe
cpeAilHe Kao h Aa npeAy3Me CBe Mepe 3alurhre oA yHt4tlreFba, ourehersa nnur
xpale;

8. V qr,,|ruy xounrleruparba AoKyMeHraLlrje norpe6He sa 4o6rajarse Peu:erua/Ogo6peua
ea nseo[eFbe fierpaxHfix reorotuKtlx paAoBa HeonxoAHo je npul6a BVrtA tA ycnoBe h
ca rnac Hocrtt Apy I vx H aAn exH h x r,l u crra ry q raj a.

AHanHsa craFba nocrojehlrx BoAo3axBara
9' loseorueno je aprL:rrra y3opKoBaLbe noAseMHux BoAa sa na6oparopujcxe aHarrl3e;
10' vxonurxo ce rrBpAr4 ga noje4r,lne 6yHape-jaBHe qecMe rpe6a KoH3epBhparh, oBa

aKTfiBHOCT Mopa ce ypa$/1Tn y carnacHOoTil Ca Kopt4CHt4KoM.

Ilpnnpeva paAunHuJra

11,3a6par+eHo je 6eroHrparue eehe noBprrlr,lHe Hero uro 3axreBa nraro
nocrpojerue;

12.3a npHcrynHfi nyr Ao paAhnhura, y ulro aehoj n,tepr,t Kopr4crhrul nocrojehe noKaRHe
nyTeBe;

13' flprnrxou useolleFba hcrpaxHfix paAoBa He cMe ce Bpurr/rr4 ltltunja RporreHa
rr,rop$onorrje repeHa ;

'14. Bo4ocna64eearue paAnnhulra Mopa ce o6es6e4rrr us jaene BoAoBoAHe Mpexe h;11
qhcTepHaMa;

15, 3a Hanajarue ereKrpl4ttHoM eHeprnjona Ha paArnfiury Kopr,ic14rr4 nocrojehr
eneKTpoct4cTeM hRt4 af pefar;

16'XragporeoroulKl4 o6jexna ruopajy 6r,tl,t ypefleHu npeMa nocrojehen npaBhlrHklKy,

Onnru qpnerba

17, klseoler+e KparKorpajHrx onrra qpneba ca rph cHilxeFba Mopa ce BpLrJr4Trl HeKo[,4
oA craHAapAHt4x MeroAa (Step test, ua npr,rnrep);

18' 3a BpeMe t,laeo[eua onhra qpneFba o6aeesFro je ocMarpaFbe Ha oKonHhM
xHApOreonoIJJKt4M O6jexrrr"la, jep Moxe Aohr,r Ao fi3pa3hror oRaAaFba HhBoa
noA3eMHhX BOAa hril Ao r43MeHa |-t,hxoBof pexhMa v rala ce recrhpaFbe Mopa
o6ycraenru;

19' hcqpnene KonhL{t1He noA3eMHhx BoAa He crr,rejy ce cnoooguo Hcnylrlrarh no repeHy,
eeh ce rvropajy Hs o4roeapajyhn Ha.lhr-r rperfipar,i r,1 y3 nperxoAHy KoHrpony
cnpoBecrr go oonrxrur,lx peqr,lnr,1jeHara, a Aa ce nphroM He il3a30Be eposr,rja;

20, Yronnxo ce paAn o noA3eMHLlM BoAaMa ca noB^,,eHoM TeMneparypoM,
reMneparypa ficllpneHe BOAe Ce npe ynyuraFba Mopa ycKnaAfiTr4 ca reMneparypoM
BoAe peLlhnujenra;

sa 6yuahe



v fap.6p,9, cy uanlahene y cKnaAy ca
caua ("Cn, ffiacHfiK pC", 6p, 43IZOO3,
, 5/2-009, 5412009, 5012011, 7ot2o11 _

H, r43H,, 9312012 a 4712013 - ycxnaleHfi Ar4H.
vi Av1H. r/3H. 14 4512015 - ycmaleHr 4rn. usH,)

floyxa o npaBHoM neKy:

trv 3a
trP Oe

aHa y3
y usHocy od 440,00 duuapa ua
no uodeny 97.

19ry1o y_ floxpajurncKoM 3aBoAy 3a 3aurrnry nprpoae, noA 6pojev 03 - gs3/2 , p\ata
02.06.2015. ro4nHe,

locraerueHo:
- Hacnoey
- floxpajnxcKoM ceKperapmjary 3a eHepreruKy h
MfiHepanHe cHpoBtlHe
- Apxnaur
- !orcyveHraqr,tjra

;,il,:,i



2l,Yxonvxo nocroje KoprcHfiqr Aare fi3AaHh, roKoM urssol1erua onhra l.{pneFba, rpe6a
o6es6egnru Aa FbHXoBo eo4ocna6geBatue rel{e HopManHoM AhHaMHKoM,

Pexul,rcxa ocMarpatua H y3opKoBaFbe noA3eMHHx BoAa

22' Ocuatpalba eneMeHara pexhMa noA3eMHhx BoAa rr,ropajy ce il3BoAl4Tr,r 6ap y roKy
jegnor xfiAponouJKor Llh Knyca;

23: y.39ple noA3eMHLlx BoAa yoerl y'ToKy xr,rAporor.rJKe roAr4He (cea vernpr roArlr.rha
go6a) H u3Bpul4lr xeurjcxe n Apyfe nponhcaHe aHanhse,

lloAHoernaq saxreea je gyxaH Aa paAoBe h aKTr4BHocrr4 ,13BeAe y cBeMy y cK;aAy ca
n3AarhM ycroBilMa H3 TaLtKe L oeor peueFba,

Vxonrxo noAHocfinaq saxreBa y poKy oA ABe roAnHe oA AaHa AocraBrba$a aKTa He
ornoL{He paAoBe i4 aK't't'lBHocrLi sa xoje je aKr o ycnoBhMa 3alurLlTe npnpoAe h3Aar,
AyxaH je 4a npr,r6aBh HoBkl arr, Taxole, yKonilKo gofle go fi3MeHa 3axreBoM HaBeAeHfix
aKTHBHocru, nnv npoMeHe noxaqrje/noApy.rja, Kao fi 3a HapeAHe ease/ro4nHe
hcrpaxhBaba, HocHt'laq aKTLIBHocru AyxaH je 4a no4Hece florpajnucxon,4 3aBoAy 3a
3auJTrry nprpoAe HoB 3axreB 3a hsAaBaFbe aKra o ycnoBhMa 3aujrl,4Te nprpoAe.
oeo peurerue ne ocno6ala o6aeese noAHocr4oqa 3axreBa ga npN6aer u Apyre ycnoBe,
Ao3Bone u carracHocrh npeABilfieue nosnrfiBHt4M RponfichMa.

Haxxa4a sa rl3AaBaH5e oBor Peu:esa y Ll3Hocy og 25,000,00 guHapa, je o4pefiena y
cKnaAy ca L{naHoM 2. l-lpaarnuhKa o BLlcr/Hn v HatlnHy o6pavyna il Hannare gaKHaAe 3a
il3AaBaFbe aKTa O yCItOBilMa 3auJThTe npfipoAe.

OSPA3ROXEI-bE

. ,,KHe3 arpap" A,o,o. t43 3evyHa, ytr,lLla l_.lapr,rqe Jenene ZB, AocraBuno je
floxpajuxcxoM 3aBoAy 3a 3arurhry nphpoAe 3axraB 3a AaBaFbe ycroBa 3auJTHTe nphpoAe 3a
il3paAy flpojerra AerarbHilx xt4Apofeoror.rJKr4x r4crpaxhBatr'a Ha il3Bopr,1L1ry "KHes afpap"
KoA HaceJba fbyxoeo, onuJT[Ha t4n\uja.

O4pe46on,l L{naHa 102. n LtnaHa 103,3axoHa o 3aurhl4 nphpoAe (,,Cn. TnacuhK pC",
6poj 36/09, B8/10 r,l g1/10), o4peleHo je Aa opraHh3aqilJa 3a 3arxrfiry nphpoAe, rJ.
floxpajr,lucxh 3aBoA 3a saurrfiry nphpoAe yreplyje ycroBe 3auJr,1'T'e vt pa)e noAarKe o
aauruhenulru npHpoAHtiM 4o6prarvra y nocrynKy il3pap,e npocropHr4x L Apyrvx nnaHoBa,
oAHOCHO OCHOBa (u.ryn,lcxurx, BoAonphBpeAHhx, noBHt4x, pn6oloaHrx lr Ap,) 14 Apyre
hHBecrilrlt/oHo-rexHhr.tKe AoKyMe Hraqrje.

Ha ocroay AocraBrbeHe AoKyMeHraqrje ,,KHe3 arpap" us 3evyna (ronorpaecxe
ocHoBe n npojexrnor sa4arra), yBfiAa y AoKyMeHTatyjy n Perurcrap saururhenrax nphpoAHr4x
Ao6apa xojn ao4r lloxpajnncxh 3aBoA 3a 3alJrrilry nphpoAe xoncraryjer ce:

1. flpe4rraerHa noxaqrja He Hana3h ce y 3a[un4henonr npfipoAHo[/ Ao6py, oAHocHo Aa
Ha hcrpaxHoM npocropy HeMa gaurruheHrx npfipoAHt4x go6apa ttntA olltx xoja cy
npe4anfieua 3a 3auJTfiry,

Ha ocHoey nperxoAHl4x KoHcraral{lrja, xao I yBr4AoM y AoKyMeHraqrajy lorpaJnHcKor
3aBoAa, yrapfleHr,t cy ycnoBrl Kao y Ailcno3hrr4By,



O4eruene sa yp6aHta3aM, KoMyHa,nHo-craM6eHe nocnoae r 3aurxry xrBorHe cpeAhHe Onurt,lHcKe ynpaBe OnurxHe 14HDhia

PEflYE IIIKA CPE],|JA
An BOJBOA]4HA
ONUTTHA }IHE}IJA
ONIuTI4HCKA YNPABA
OAeruerue 3a yp6aHr3aM, KoMyHarlHo-craM6eHe nocroBe
il 3aurilry xilBoTHe cpeAhHe
6poj : 3 5-2- 1 54 | 2020-lv -02

flaryu: 01,06,2020. roailHa
14H514JA
E,n.

Ha ocnoey L{naHa 53. 3arcona o nnaHr4paFby 14 rcrpaAFbra f'Orpx6enil rnacHhK Peny6nrre Cp6rje" 6p' 72109,

81/09 - ilcnpaBKa, 64ltT -yC,24lII,lzlllz,42ll3-Ognyra yC, 50/13-O4nyra YC, 98/13-Oanyra yC, t32lI4,
I45lt4, 83/18, 3U19,3712019 - Apyrn 3aKoH 14 9l2O2O), flpaarnHrxa o caApxl4Hl4 rnQopuaquje o noraqrju n

o caApxhHt4 noraqrjcxe Ao3Bone (,,Cn. rnacnrr PC., 6p. 3/10), il qnaHa 18. OAnyxe o oprannsaqrjr
Onulrrncre ynpaBe onurilHe lAn\nja (,,Cn. nucr onurhHe l4nfrja" 6poj 23117), a y Be3il 3axreBa xojr je oeou

opraHy no4Heo ,.KHes arpap" llOO Seorpaa - l-lanrnyna, 3persaurHcrn nw 114 6, ga x'n. 182/1 KO

Jbvroso,4aje ce:

14 HOOPMAU]4JA O flOKAU]4Jfi

flnancrn AoKyMeHr Ha ocHoBy Kora ce ne4aje nnQopmaqnja o noraqnju:
flpocropnr nnaH onurrHe t4nf raja ("Cn. nuct onurilHe Vlullnja", 6poi7ll2 u 271t8)'

[ennxa, oAHocHo 3oHa y Yer4ou y ycaojenr nraHcKr4 AoKyMeHT, Ilpocropxu nraH onuJrlne l4nfnja
rojoj ce npFAMerHe (,,Cn. nncr- onuJrnHe l4x[rja" 6poi 7 lL2 n 27 lLa) KoHcraroBaHo je Aa ce

napqene Hana3e: napqena 6poj 182/1 KO Jbvxoeo Hana3lt y oKBlrPy rpafieenncror
seMrr'lruTa BaH rpaHlrqa rpafeeuncKor noApyrrja aacena.

Hauexa napqena: napqene 6poj 182/1 KO Jbvxoao je rpafeenncKo 3eMlbhtxre BaH rpaHl4qe

rpafeerncror no4pyvja Hacerba - napqena je xar'rereHa 3a pagHy noBplunHy' nora4nja 6poj 3'

nPABI4IA FPAEEIbA 3A PAlqHE KOMnTEKCE
Ycnoeil rojr eaxe 3a paAHe KoMnneKce ean rpafearHcKor no4pyvja Hacerua cy:
r 3d H3rpaAH'y y paAHytM KoMnneKcnMa o6aeeexa je rt3paga yp6axtcrnvror nnaHa u

yp6anncruuror npojeKra 3a H3rpa4lby, y cua4y ca ycnoBhMa ns llpocropnor naaHa onurilHe Vlnl1nja

H yc;toBrMa Ha4rexHilx opraHrsaqnja n jaennx npeAyseha y vrjoj je Ha4nexnocrl4 l-bl4xoBo h3AaBahbe;

) BenltqltHa napqene HauelbeHe lr3rpaAlbx npuBpe4Hlrx Kanaqrrera Mopa 6rril AoeorbHa Aa npilMl4

cBe ca4pxaje rojra cy ycnoBrbeHr KoHKperHilM rexHorollrKr4M npoqecoM Kao H nparehe ca4pxaje, ys

o6es6ef rearee .qo3BorbeHor ilHAeKca 3ay3e-rocT14 napqene h ilHAeKca rcrpaDeHoclll;
) noBprJJHxa rpa[, napqene uraH, 1000 m" ul,lp}{Ha ynnqHor Qpoxra vrH' 20 m;

I ]4HA€KC 3ay3erocfl4 rpab. napqene MaKc. 7oo/o, tAHflEKC Usrpafenocrr uarc' 2,1;
I 3? CB;IK}/ rpab. napqeny o6es6e4raril npoTrBnoxapHfi npfina3 MrH, ul4pHHe 3,5 m;

l,lHOopMaqxja o noKaqrjh x.n. 182/1 Ko /byxoEo crpaHa 1 oA 3



O4efUefe aa yp6aHh3aM, KOMyHanHO-CTaM6eHe nocnose h 3aUThry xhEoTHe cpeAhHe Onuraxcxe ynpaee OnUYuHe ly'Hb'ja

flo3BorbeHa je nerpa4ra: nocnoBHr4x, npoil3BoAHax v cKnaAHUlHl4x o6jeKara Kao il il3rpaAFba y

rorq6ranaqrajaMa: nocnoBHo-npoil3BoAHn o6jeKar, nocnoBHo-cuaAilulH14 o6jeKar, npoil3BoAHo-cKnaAhulH14

o6jerar, nocrloBHo-npoh3BoAHo-cu aAVu;,HIA o6jeKar;

Ha- napqefiH o6e36eAil14 npocrop/o6jeKar 3a cMaAilureFbe chpoBnHa/ penpoMareprjana il roroBhx

npoil3BoAa;

o6jeKrh ce Mory rpaAnrv Kao cno6oAHocrojehil 14nh o6jeKrn y Hil3y a cBe y 3aBficHocrl4 oA rexHhqKo-

rexHonouKor npolleca npor3BoAFbe h 3aAoBorbaBaFba nponhcaHilx ycnoBa 3auTilTe;

y oKBt4py rpabeBhHcKe napqene Ao3BoJbeHa je rasrpaArua nopoAl4ltHor crav6eHor o6jena, oAHocHo

noc.noBHo-craM6eHor o6jerra ca je4Hou crau6eHou jt 4nnnqov;
, y3 TraBHe o6jercre Ao3BoJbeHa je il3rpa4Fba nolaohHrx o6jerara: rapaxa, ocraBe' rrncKe

TpaHcQOpMaTopcKe craHr4qe, oFpaAaf 6ynapv, BoAoHenponycHe 6eroHcKe cenrilqKe jaue (xao npena3Ho

peuerue), n cn.

, cftporHocr o6jexara ce oApebyje y cKnaAy ca TexHorlotllKl4M npouecoM npo'l3BoAFbe il MepaMa

6es6e4Hocrr;
> y 3aBilcHocrr4 oA HaMeHe o6jexara npoil3r4na3r 14 Fbt4xoBa cnparHocr; o6jercrra cy cnparHocrr: nocnoeHr: fl,

h+1, n+l+nK; nporseo4nn: fl, fl+l, eBeHryanHo r Bl4Lre aKo To 3axTeBa TexHonouKl4 npoqec

nporcBoAFbe; cKnaAHUHl4: fl, f1+llr, eBeHryanHo il Bl4Lre aKo To 3axTeBa TexHorolxKl4 npoqec

npoil3BoAFbe;; nouohHn: fl; il3rpaAFba nopoAt4t{Hor crav6eHor o6jercra Ao3BorbeHa Je MaKcilMarHe

cnparHocfl4 fl+1; sa cBe Bpcre o6jerara Ao3BorbeHa je nsrpa4rua nonpylacre/cfrepeHcKe eraxe aKo He

nocroje cMerFbe reorexHil'{Ke il xfiAporexHilqKe npupoAe;

) o6aBe3Ha je npnuena 3aurfiTHl4x pacrojarsa o6jexara il npeAy3hMaFbe Mepa 3aurl4re xilBoTHe cpeAilHe y

cKnaAy ca 3aKoHcKoM perynarilBoM;

> o6jeru Mory Aa ce rpaAe xao cno6oAHocrojehra vy HA3Y (y oxarapy napqene);

r r,rsipaAFba o6jerara y Hil3y (r'refyco6Ha yAarbeHocr o6jerara je 0,0 m, rj, sa urprHy Ailneraqhje) r,|oxe ce

AO3BOIhTH aKo TO rexHoIlol.uKl4 npoqec npofi3BoAFbe 3axTeBa h aKo cy 3aAOBOJbeHh ycnoBh

n porilBnoxapHe saurilTe;
> uefyco6nt4 pa3MaK cno6ognocrojehrx o6jerara je urn. nofloBilHa BilcilHe Bhuer o6jercra c rilM Aa

uefyco6Hra pa3MaK He Moxe 6rrn varsr o4 4,0 m;

) Ha rpabeerHcroj napqenr o6es6eAhrh napKilpaFbe reperHilx h nyrHht'lKl4x Bo3l4fla n 6ntuxana, Kao il

norpe6aH MaHHnynarhBHfi nPocrop;

) Bl4cuHa orpaAe KoJoM ce orpafyje paAHil KoMnneKc He uoxe 6n7 Bfil1a oA h=2,2 mi

) orpaAa Ha perynaqil ouoj nvtnnjn h orpaAa Ha yrfly uopa 6nv rpaHcnapeHrHa oAHocHo rola6rnaqrja

3HAaHe il rpaHcnapenlre orpaAe; 6ovnr v 3aAtbvt Aeo orpaAe MoXe Aa ce orpafyje rpaHcnapeHrHoM

orpaAoM, roN6rHaqrja 3hAaHe r rpaHcnapeHrHe orpaAe il 3ilAaHoM orpaAoM Ao MaKc' BhcfiHe;

) c;paAa, cry6oer orpaAe n rannje uopajy 6urvi na rpafearaHcxoj napqenh roja ce orpafyje;

I oA cYceAHor norbonpilBpeAHor 3eMrbl4trra orpaAa ce Mopa oAuahr Ha MilH' 0,5 m'

ynyrcrao o norpe6nolr nocrynKy aa Qopur,rpare rpa[eeHHcKe napqene
y crnany ca ,rnaHola 2, iaqra 20, 3aroHa o nnaHilpaFby Lt h3rpaAFbr ("Clyx6eHn rnac+nK Peny6nrxe Cp6nje"

Op.lZlOg, 81/09 - ilcnpaBKa, 64110 -yC,24lll, LZUL2, 421t3-OAnyKa YC, 50/13-OMyra YC, 98/13-Onnyra
y'c, I32lI4, I45lI4, g3/18, 3Ilt9, 3712019 - Apyfn 3aKoH H 912020), rpafleenxcra napqena Jecre Aeo

rpafeerHcror 3eMrbtltrra, ca nphcn/nor-r jaenoj cao6pahajnoj noBplllhH14/ roja je H3rpaDeHa fiflh nflaHoM

npe4erfeua 3a H3rpaAFby roja ce geQrHuue KoopAhHaraMa npenoMHr4x raqaKa y ApxaBHoj npojexqrjr.

Ca4pxaj, HaL{ilH t4 nocrynaK il3pa4e npojerra napqenaqilje h npenapqelarlraje nponhcaH je flpaarnnrrov o

caApxl4H4, HaLthHy fi nocrynKy il3paAe AoKyMeHara npocropHor v yp6aauctt'tqKor nnaHhparua (,,C1, TracHilK

PC" 6poj 321t9).

n OCE EH 1,1 yCnOBH 3AlllTl'lTE )t(t4 BOTH E CPEAl'l H E

3a nocrpojeFba il aKrilBHOcrn roja MOry ilMaril HeTarhBHe yrrqaje Ha 3ApaBJbe bYAV, xl4BorHy cpe4nH.y vlnt

varepnjarHa 4o6pa, Bpcre aKTilBHocrl4 14 nocrpo;eFba/ HaA3op v

*oHrpony sarafrearsa xilBorHe cpeAilHe' ypebyjy ce ycnoBil e'

roja je geQrHrcaua 3aronou o hHrerphcaHoM cnpeLlaBaFby 14 Ko

llocrpojerua y rojen ce o6aaruajy aKrhBHocfl4 y rojrava je npracyrHa hflil Moxe 6mn npncytHa onacHa

uarepraja y je4naxry rnn aehnla KonhqilHaMa oA nponilcanrax (y AarbeM reKcry: ceBeco nocrpojerue),

perynilcaHa cy 3aronou o 3auTilTl4 XI4BOTHe CpeAhHe n ApYfnM noA3aKOHCKl4M aKTfiMa/ Kao TexHnqKa

je4rHrqa yHfrap KoMnreKca rAe ce onacHe uareprje npor3BoAe, Kopl4cTe, cKnaAhure vnn ce FbilMa pyKyle'

O6srpom Aa he ce pa3paAa peueFba llpocropnor nnaHa onurune Vlnfi'tja Bpulr4rh r43paAoM olroeapajyhe

yp6aHrcrrvrce AoKyMeHraqrje, sa HaBeAeHe yp6anrcruvxe nraHoBe, opraH HaAnexaH 3a npilnpeMy flnana

r,roxe AoHeril Oanyrcy o H3paAil crpareuKe npoqeHe/ npeMa rprrepnjyrurMa, nponr'lcanru 3aroHol't o

crpareuLroj npgqeHh, aKo yrBpAl4 4a nocrojn uoryhHocr sHauajnrx Fhqaja Ha xhBorHy cpeAhHy'

hHOopMaqtrja o no(aqxjn K.n. 182/1 KO /byKoBo crpaHa 2 oA 3



oAeftebe 3a yp6aHh3aM, KoMyHarHo-craM6eHe oocnoBe h 3aurrHry xkBorHe cpeAhHe OnurnHcxe ynpaBe onur/He hHbhja

3a cee o6jexre KoiH Mory HMarh yrnqaja Ha xvrBorHy cpeAnHy/ HaArexHLr opraH Moxe nponrcarh
rcpaAy cryAhle npolleHe yru qaja Ha xilBorHy cpeAhHy y cKnaAy ca 3axouora o 3alrrklrft xt4BorHe cpeAhHe/
3axolou o npoqeH/ ynaqaja Ha xilBorHy cpeAfiHy/ flpaernHuxoM o caApxuHn crypwje o npoqeHil ylaqaja ua
xhBorHy cpeAhHy r Vpe46orv o yrepfnaaruy Ilucre npojexara :a xoje je o6aeeana npoqeHa ynaqaja u Ilncre
npojexara :a xoje ce Moxe 3axreBarfi npolleHa yrraqaja Ha xilBorHy,

, I-IPOMEHA HAMEHE 3EM'bYIIUTA H3 NO'bONPHBPEAHOF Y TPAEEBHHCKO
Yar4ov y l-lpocropnr nrtaH ortulrfinelAn\uja xojr,r je Cxynurnna onrxrhHe An\v1e AoHera 19g5, ro4rre (,,C1,
nvtcr onurl4Ha CpeMa", 6p' 15/85) yrspfeHo je 4a ce Aeo napllene 6poj 182/1 KO rbyroso Hana3l4o y
rpaHhllaMa paAHe 3oHe HaceJba fbyxoeo r Japxoaqr 1985, roArne - KoN4nneKc y arapy/ oAHocHo ga je 6v,na y
oKBl'1py rpaHilLla rpafeerricxot 3eMrbl4tlTa, ear rpafeeilHcKor no4pyvja Hacelba, npe 15,7,1992. roaraue,Apyru
Aeo napl{ene ce Hlje Hara3ho y rpaHhqaMa rpafeerHcxoT 3eM,rbnura eaH rpafearHcKor noApyvja Hacersa,
oAHOCHO n4je6nna y OKBt4py rpaHrqa paAHe 3oHe - KOMnfleKC y arapy, npe 15,7.1gg2, ropvtne,

Y crcna4y ca qnaHoM 88. crae 5. 3arona o. nnaHhpaFby 14 l/3rpaAFbl4/ BnacHhK KaracrapcKe napqene r<ojoj je
rpoMeFbeHa HaMeHa H3 noJbonpilBpeAHor y rpafeenHcxo 3eMrbllure gyxan je Aa nnarh HaKHaAy 3a npoMeHy HaMeHe
3eMrbl4LlJra npe il3AaBaFba rpaDeBhHcKe Ao3Bofle/ y cKnaAy ca 3aKoHoM xojr.rN ce ypebyje norbonpilBpeAHo 3eMrbl4ure.
y cKnaAy ca qnaHoM 88, craa 6. 3axona o nnaHrpaFby tA tgrpaftbra axo je npoMeHa HaMeHe, oAHocHo Bpcre
3eMtb14Lrra il3 norbonprBpeAHor y rpaDeBilHcKo r43BpLUeHa Ha ocHoBy 3aKoHa, nrtaHcKor AoKyMeHTa nrtv o}ryKe
HaAflexHor opraHa 4o 15. jyna 1992. roAhHe, oAHocHo Ao AaHa crynaFba Ha cHary 3axosa o no;bonpilBpeAHoM
3eM/bl4ury ("Cnyx6eur TflacHHK PC", 6poj 49192), He nnaha ce HaKHaAa 3a npoMeHy HaMeHe 3eMrbr4rrra, 6es o6grpa
uro je xao HaLrilH Koprlruherua ror 3eMrbt4t.ura ynrlcaHa .+,vBat nvBaAa/ naurFbaK h Apyfo.

o6aaesy nlaharua, Rao n Bllcvt+y HaKHaAe 3a npoMeHy HaMeHe pelxeFbeM FBpbyje onLJl4HCKaf oAHocHo
fpaACKa ynpaBa/ Ha 3aXTeB 3a/HTepeCOBaHOT nilqa nnv rto Hanory notbonphBpeAHor ilHCneKTOpa.

hnx<eruepcKo - reonouKn ycnoBra: flo4pyvje ltn\v|e Hafla3h ce y 3oHr l4HreH3hrera T.MCS 3a noBparHr
nepiloA oa 100 ToAl,4Ha r B.MCS 3a noBparH/ nephoA oa 200 roAhHa. Pa4n :aLlrnre o4 voryher 3eN4rborpeca
norpe6Ho je, KoA r3rpaAFbe HoBVix t/ peKoHcrpyKqraje nocrojehrx o6jerara, crpora nphMeHa eaxehilx
3aKoHcKl4x nponilca sa npojexrosaFbe h rpaAFby o6jexara Ha ceh3t4ririKr,rv no4pyvjrua.

Eneprercxn 3axreBh 3a HoBe n nocrojehe o6jexre:
l-1pr npojerroBaFby nphMeFbilBarH oApeA6e flpaeunnlrKa o eHeprercxoj e0rxacHocnt 3[paAa ("Cnpx6elr TnacHilK
PC",6p. 6l120fi oa 19.8.2011.). oerav npaBtlnHrlKoM 6rrxe ce nponncyjy eHeprercKa cacjcrea !4 HaLrilH
H3paqyHaBaFba ronnorHl4x caojcraaa o6jerara BhcoKorpaAFbe, Kao ,1 eHepTercKtl 3axreBu 3a HoBe u nocrojehe
o6jexre, Oea.1 npaennHilK, ce nopeA ocrafloT, nprr'reruyje Ha: r3rpaAhby HoBl4x 3rpaAa; peKoHcfpyKll4Jy/ AorpaAFby/
o6Hoay, a4anraqrjy, caHaqrajy il eHeprercKy caHar4ajy nocrojehrx 3rpaAa.

floce6nn ycrloBll norpe6nn 3a H3AaBalbe noxa4njcKnx ycnoBa - Y cxna4y ca 3axonol,r o nraH4paFby 14

n3rpa|,-bvt ("Cnyx6enr rracHilK Peny6rrxe Cp6nje" 6p. 72109, 81/09 - l/cnpaBKa, 64lLO - yC, 24lLI, I2tft2,
42113-Osnyxa YC, 50/13-Osnyxa yC, 98/13-O4nyxa VC, I32lI4, I45l14, 83/18, 3Ili.g,37l20Ig - Apyril 3aKoH
u 912020), noxaqnjcxn ycnoBH caApxe cae yp6aHncr[qKe, rexHnqKe il Apyre ycnose il noAarKe norpe6He
3a fi3paAy r4ejnor npojexra, npojexra :a rpafeerHcKy Ao3Bony r npojexra sa r:ooferse, y cKnaAy ca oB14M
3axolol n vzgajy ce 3a KaracrapcKy naplleny Kola /cnyFbaBa ycnoBe sa rpafesrncKy rapqe/ly.

Hs4aearue noxaqrjcxrx ycroBa - flognourerue 3axreBa 3a h3AaBatoe noxaqnjcxnx ycroBa
y cMaAy ca LlnaHoM 6, flpaernHrra o nocrynKy cnpoeotlerua o6je4rarueHe rpoqeAype eneKrpoHcKt4M nyren, IIOQTynAK 34
t43AABAl-bE nOKAUl4iCKl4X yC|OBA nOKPEIE CE nOAHOLtEFbEM 3AXTEBA HAATEXHOM OpTAHy KpO3 U/]C
(nH@opuaqroHrl cl4creM xpo: xojr ce cnpoBoAr4 o6jegrroeHa npoqegypa), r voryhe vy je nprcrynhrr npeKo ee6 crpaHhLte
https://ceop.apr,qov.rs/ereqistrationportal/ r kedozvole.rs/.

y3 3axreB 3a r3AaBaFbe loxaqrjcxr,rx ycnoBa npHraxe ce h:
1, hAejHo peueFbe, r:pafeHo y cK.rtaAy ca npaBrrHilKow xojrv ce ypefyje caApxhHa rexH14qKe 4oxyrveHraqrje;2' goxa: o nnaheHoj aAMhHtlcrparileHoj raxcr 3a noAHoureFbe 3axreBa fi HaKHaAta 3a l-.leHrpanHy eB/AeHqhly.

lhaharue ocrarilx HaKHaAa y o6je4rarseuoj npoueAyph cnpoBoAt4 ce y cKnaAy ca ype46orv xojor.t ce 6nnNe ypebyje
nocrynaK r3AaBaFba loxaqrjcrrx ycnoBa. 

,_, ,

HanopreHa: ly'3Aara rHQoprvaqraja o roxaqrjr
Hhje ocHoB 3a il3AaBaFbe rpafeerHcxe Ao3Bone.

qenHrLla

hHOopMaqhja o 
^onayjq 

x.n, 182/l KO.IbyHoBo crpana 3 o4 3
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj izve5taja 6234-2020

Datum izdavanja izve5taja:

24t06t2020

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA
Naziv: Knez Agrar Farma, Gornje Ljukovo

Adresa: Gornje Ljukovo

Telefon: - Fax:

Ovla56eno lice / Inspektor: Knez Agrar Farma, Gornje Ljukovo

Broj i datum zahteva: 6234-2020 od 2310612020

PODACI O UZORCIMA
Proizvoclad:

Knez Agrar Farma, Gornje Ljukovo
%mlja porekla:

LUNduUd Jd 
^VJV JC

, -porLrailac: Nadin duvanja: Uslovno duvano

Uvoznik: Vlasnik robe: Knez Agrar Farma, Gornje Ljukovo

Spedicija: Uzorkovao:

Datum prijema: 2310612020 Datum uzorkovanja: 23t06t2020

ZAHTEVANO ISPITIVANJE: I Parametri po zahtevu klijenta / Zakonska regulativa

UZORCI:
20-10842 Uzorci vazduha

NAPOMENE:

Sastavni deo ovog izveitaja dini lzve5taj "Za5tita na radu i za5tita Zivotne sredine Beograd doo", Deska5eva 7, Beograd,
laboratorija za zadtitu radne i Zivotne sredine broj: 24-1-113'115 od 22.06.2020.
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke.
Ovaj izve5taj se ne sme umnoZavati,izuzev u celini, bez saglasnosti laboratorije.

u roku od 30 dana od datuma izdavania izveitaia ne dobi smatrati

Rukovodilac laboratoriie
I

SneZana Mikovi6, dipl, InZ. spec. hem. nauka
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LABORATORIJA ZAZASTITU RADNE I ZIVOTNE SREDINE

4

ATT
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AHPEAIITOBAHA
JIA6OPAIOPITJA

lA tlcnHIhBAbE
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Ca4pxaj

MeroAe

3ar<rry.rax o pe3yrrrarrlM a prcfrvrvBalba .,...,,...,...,..., 
,. ..,.....,, .,... ...., 6

llpanor 1: Clure MepHr.rx Mecra aa KoopAr,rHaraM d t
flpunor 2: MerepeonorxKrr froAau" i:j::::l cTpaHallpuror 3:losnoua 3a Mepeme KBarrr4rera Ba3Ayxa J croaua
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zASTITA NA RADU tzASlrA Zrvorrue sREDtNE ,,BEocRAD,,Doo
Beograd, Deska5eva 7

Nd
ATC

0L086

AKPEAHTOBAHA
IIASOPATOPHJA

]A frCflHTNBAbE
5RP5 ls0/ltt i1025:2e6

LABORATORIJA ZA ZASTTTU RADNE I ZIVOTNE SREDINE

o61 .8.4.1/0

flogaqn o Kopr{cHHKy

floAaqu o y3oprlr{Ma

Ha:He : Pea ,ra6 4.o.o

Cegr.rurre: Eeorpa4

AApeca: Ku.legcKa 19. EeorpaA

Marlrvuu 6poj: 20364092

Te.neQoH: 060/0676014

Jluue ra KoHTaKT : CneNaua Hr.rxuh

Mecro y3opKoBarba: MMl- y 3oHrr yrwlaja ,,KHE3 AlpAp,,, Jbyxoro, KoA ynpaBHe
3fpaAe, y [paBrly ual6tuxwx crau6eunx o6jerara

Bpcra y3opKa,
lr4euruQuxaur{oHH 6poj u
6poj y:opaxa:

B oAoHf{K cylrQus : I4A 200 612400 | _200 6 124007, 7 y=opaa
au ounj arc : LIA 200 6 12400 1 -200 6 1 24007, 7 y sopaxa
yxynH e cycrreHAoB aHe q ecrurre : VIil 200 6 12400 1 _200 6 1 24007, 7

0 5,06.2020 - 1 1 .06.2020.{aryn y3opKoBaFba:

[arytr npujeua y3opKa: 6,6.;7,6.;8.6. ;9.6.;10.6. ; | 1,6. u 12.6.2020,

7.6 -13.6.2020.

3axres KopncHrzKa

IIPIIJIO| 2 MerepeonorrKrl rroAarlr4

Ypour byxuh

[arynr ucrrrrrrBarla;

Meroga y3oprcoBar+a:

ll.nau y:opxoBarba:

Ycflosr.r oKoJrfiHe:

Yropxoea.na:

Epoj paauor HaJrora: 24-1-0833t20

Hanoueue:
Pe:ynrara vrafrr4T'Bar+a oAHoce ce caMo Ha ucrrurnBaHe v3oDKe

tr4:aeurraj 6p. 24-1-113115 ,{oryrrear ce noNe peflpoayKoBarl ca}ilo y uenocrl C.rpana 3 ol^ 7



zASTtrA NA RADU I zASlrA Zrvorrue SREDINE ,,BEocRAD,,Doo
Beograd, Deska3eva 7

ATT

01,0&

AI{PIAhTOBAHA
JIA6OPATOP14JA

3A XCflHTIBAhE
5nPsE0/ltcl7025:2m6

o61.8.4.110

MeroAe rrc[r{Tr,rB arLa

Avonrzjax BIM 9 + g,45 69,4 pg/m3
Bo4onzr cynQua B!.]1l2/ + 12,0g 501tlm3

Yxyrure cycrreHAoBaHe qecruue BAM 23 + 7 ,4 20 pg m3
BAM 9 - APHA 801, lroguQurosaua rvre.ro4a
BAM27 NIOSH 6013, uo4u$r.roeana uero4a
BAM 23- SRPS EN 12341:2015; yuyrcrso npon:eofaua Tecora Echo pM

I4snenrraj 6p. 24 -1 -l 13 1 I 5 .{oryveur ce Moxe penpoAyKoBaru caMo y uenocm



Beograd, Deska5eva 7
ATT

01{66

MPEA14IOBAHA
NA6OPATOP[JA

lA rcn)4TxBAbt
5iPs60 atrr0?t:2M

o6 7.8.4.110

Pe:ynraru uc[rrrr{BarLa

Mepuo Mecro: MMl- y 3oHuyrn4aja@apue ,,KHE3 AfpAp", Jbyr<oao, KoA ynpaBHe 3fpaAe, y rpaBrly
aaj6 nuxux crau6euzx o6i exara

!aryru I4geurnQuxaqr.ronu 6poj
Ilcunrun auu rap aMerap (pglm3)

NHI HzS YxYlue cYcrIeHAoBaHe
qecTI{

05.06.2020.

06.06.2020.

07.06.2020.

08.06.2020.

09.06.2020.

10.06.2020.

11.06.2020.

2006044001

2006044002

2006044003

2006044004

2006044005

2006044006

2006044007

< 69,4 < 50

< 69,4 < 50

< 69,4 < 50

< 69,4 < 50

< 69,4 < 50

< 69,4 < 50

< 69,4 < 50

21,0

35,1

42,0

25,6

26,8

)1 4

MancuualuaAo3BoJbeHaKoHqeHrpauuja(M{K) 100

Bpoj 4aua > MIK
120

0

1s0

0
fpauuuna BpeAHocr sa 24- \aconul4 y3opaK arra6ujeHranuor Ba3Ayxa Aare cy upenra vpeg6v o ycnoBvMa
MoHIrropIrHf a 3axreBzMa KBulrrr4rera Ba3 yxa (cn.rn. PC 11/10, 75110 i 63/13) Ipznor XV. oae6ax A.

Konqeurpaquj a yrylHux cycrreHAoBaHr{x qecrnt.1a
Ha MepHoM uecry MMI

50,0

I
L1..06.2020.06.2020 1_o 06.2020

tft
E ann

e
.:9 ?n os -',-
J
6

a'
J

16 rn n

nn
05 06.2020 06 06.2020 07 06.2020 08.06.2020 09

rATYM

U"**r^j 6p24-l=ll3ll5 .{oxyveur ce Moxe penpo.qyKoBara caMo y rlenocru Crpana 5 o4 7



zASTtrA NA RADU tzASflTA Zlvorrue sREDtNE ,,BEoGRAD,, Doo
Beograd, Deskadeva 7

LABORATORIJA ZA ZASTITU RADNE IZIVOTNE SREDINE

*uv
ATT

01,086

AKPE[fiTO8AHA
NA6()PATOPIlJA

lA xcflilTxEAhE
5tF5 l5qltt ll02t:?i46

o6 7 8.4.110

3an.n yvam o pe3yd,rrarlrMa I{c[I,rrnBarba

H?Hlf"H;.Hi;Al:l vruuaiar$apue,,KHE3 A|PAP", rbvr<ono, Kor yrpaBHe 3fpaAe, y rpaBrry

Konqeurpaquia avouuiaxa je ycarlarueHa ca {)aHrzrrHoM npe4nourhy uporir4caHe vpe46ovr o ycrroBrlMa3a MoHIIropaHf I4 3axreBrMa KBaTII'{rera Ba3lyxa (clyN6euri 
"nur"ro 

PC, 6p. 1ll201o u 7 512()10,rr3Me'a63/2013) llpulor XV, ogerar< A, naarcuualHe Ao3Borbeue r<ouqenrpaqnje.

Konrleurpaqrja no4oHr'rx cyrt@uaaje ycarna'reua ca rpaHuqHoM BpeAHourhy uponracaue vpe46ov oycrroBzua 3a MoHaropr{Hr ri 3axreBr4Ma KBarrr4rera Ba3Ayxa (CnyN6enu ,ni"nio pg, ;; l1/20r0 u75/2010, r43MeHa 63/2013) rlpuror XV, oAenax A, r,,raxcar,iar".';;;;;;rre xonrreHrpaqzie.

Konrlen:rpaqwja yxynwux cycneHro rxeHa ca rpaHrzrrHoM rpe4uo'rhy rrponr{caHeYpe46Orvr o ycnoBr4Ma 3a MOHTZTOp
titZOtOwT5'l20l0,rrr."u 63/2013 

rera Ba3Ayxa (ClyN6eHn uacHr.rK PC,6p.
, MaKcaMaJrHe Ao3BoJ6eHe r<ouqenrpaqHie .

flpnno:u

Y: onaj u:neurraj AocraBJreHlr cy cnegehu [purro3u:

ItI{91 l; Cruxe MepHHx Mecra caKoopAaHaraMa
lIPl'IJIOf 2 : MereopolorxKn noAarlll
l-lo3BoJla 3a Meperbe KBaJrlrrera Ba3Alxa. xojzrr.r je 3aurrura
"Eeorpag" [OO. ouatuheua oA .rpur. furrrr.rup.r"o
cPeAnne Peny6laxe Cp6uje. La Bpar4 Meperte KBarr.rrera
uarepa1a)
CepruQzxar o aKpeArrrarluira 0 1 _0g6

HA PATY H 3AUfTUTA }KHBOTHE CPCAI{HC
troJbo[paBpeAe Lr 3aIUTATe )KT.IBOTHe
B a3 [yxa (ueperr e nuno a z ar afly jyhnx

M [orylreur ce Nroxe penpo4yKoBarl caMo y uenocrr Crpana 6 og7



Beograd, Deska6eva 7

Y uzpa4u r43Berrrraj a yqecrBoBalu:

l. J acyrusa {aumaHonuh, 1tkrrrr. xeMr{qap

Mapujaya C h, gznn. rrHlr. rexH

Rpaj tseewmaja o ucnumuearu,v

AOKyMeHT Ce Moxe penpoAyKoBaTff CaMO y UenocTu Crpana 7 oal



IIPI4JIO| 1 Cnuxe MepHr{x Mecra ca KoopArrH araNrn

KOOPnI4HATE
Mepno rrlecro MMI - y 3oHr{ yrlz4aja,,KHE3 AfpAp,., Jbyr<ono, noa

ua.i 6r rxnx cralr6eHu x o6i exara N 450 2'29.53" E 20"2'34.52"

l'I:nenrraj 6p. 24- I - | 13 1 / 5
Ctpaua I o4 I



IIPIIJIOI 2 MerepeonorrrKr{ rroAarlu

flo4aqz o MereoponorrrKr.rM ycnoBr,rMa y roKy Mepema

,{aryu
Teuneparypa

("c)

Pelarunna
BJIA1KHOCT

(%)

Ba:4yunu
rrprrTr{caK

(hPa)

Cpe4rsa
dpruna Berpa

(kdh)

Kolnquua
IIAAABIIHA

(mm)
05.06.2020.
06.06.2020.
07.06.2020.
08.06.2020.
09.06.2020.
r0.06.2020.
rr.06.2020.

1003,9
1007,3
1007,0
1009,0
1009,3
1009,3
t009,4

20
22
24

21

27

2I

58

55

58

62

7I
69

6I

18

6

6

5

5

6

6

0,60
0,00
7,40

3,00
2,10
1,40

1,00

Pyxa eerpora: v nperxoAHoM rlepnno Ay cy 6utmAoMr.rHaHTHrr 3arraAHrr-ceBepo3arrarHrr BerpoBa.

50 n.unences

40 qaurren(es

s

oro5km/h asrolokm/h O

55E

10 to 15 km/h O 15 to 20 km/h
n:er,raO,!t.

I{:reurraj 6p. 24-l- II3l / 5
Ctpaua I o4 I



!1.
CEPTVI$UK 

Accredtatio EAI4TAIIITIJI,I

^OJUU 
CE IIOTBPDYjEIq TEJIO 3A OI{EEtrRAEE YCA",IAIIIEHOCTII

co rfirming that Conformity Assessment Body

3AIUTTTTA HA pAAy TI3ATTIITA )Tfl,IBOTHE
CPEAI4HE EEOT?AA AOO EEOTPAA

Jladoparopuja 3a 3arrrrtrry paArre u xr{BorHe cpeAHHe

Eeorpag
aKpeArrarlrrourr 6poj

accreditation number

01-086
3aAOBOJ6aBa 3axTeBe cTarrAapAa

fulfils the requirements of
SRPS ISOIIE C l7 025:200G

re je KoMrrere' 
"{f{ffaiT#"ryf il oBa rrcrrr4rrrBar'a

and is competent to perform testing activities

roju cy cuequftu'upa*r4y naxeheu rr3[arby o6vrraa arpe4r'raqzje
as specified in the vaiid Scope ofAccreditation

Baxehe tr3Aarbe olur'ra arpetu, aqr,rje qocrynno je Ea r{rrreprrer anpec*:www.ats.rs
Valid Scope of Accreditation cal be found at: 

-***.utr..,

01430

Axpeqzraqnja AoAeJbeHa
Date of issue

02.04.2018.
Axpe4uraquja Baxn Ao
Date of explry

29.06.202r.

B, A.
Actlng

[upexrop
Director

rJe 3a
signatorya

ATC

AKpe4rlrargouo reJro Cp6rje je norrucunx
qpr3HaBalby eKBaBaureuTtocrrl ctrcreMa arpegzraqnj

arpe4uraq{y (EA MLA) tr ILAC MRA cnopaiyr,ra y or
of the EA MLA and ILAC MRA in tlris field.



uh

PT4BPEAII
PEAT4HE
s_17

flaryv: 05.12.2016,
Hemarcnna22_26

6eorpag

FIa ocnonl, .rrarra 64, craa l, 3arrorra o
36109 u l0/13), qr, 2. 3. 4, u 5. llpanururr
KBarptTel'a tsa3Ayxa l.t ,rI03Bone 3a MepeH,e
(,,Cryrc6enN fJlacll4K pC", 6poj 1ll2) n ,ut
(,,Cryx6eHu Jrucr.Cp.l", 6p,33/97 vr ZttOt u ,
rro 3axreBy nparJHof rruua 3aurrrra Ha pa/ly H 3at
lecrarueea 6poj 7, Beorpa4, Mnuncrapcleo
ApxaBHH cekperap, no oerauhe$y Mr4ur4crp
roAr4He, us4aje

AO3BOJIy
_ 3fl ilIep€H,e KBitJrHTsra Ba3Ayxa _

l. yTBpbyJE CE Aa npaBHo nhue
,,Eeorpa4" .a,o.o., yJtHua lecxaLreua 6poj 7,
3a[J']'HTa xHBorHe cpeAnHe,,Feorpa4', A,o,o.),
3axoHa o 3aillrnTH Ba3/1yx6 l,r ttJt.2,3,4. r.t S,
Mepelbe KBaJIH.feTa Ba3Ayxa l,t Ao3BOre 3a Nlepe
y nofneAy KaApa, onpeMe J4 npocTopa, Kao k
3axreBrNla craHAapAa SRpS ISO/lEC 17025
HHBoa :arafyjyhnx r*ar.epnja y narjiyxy rr
oAUTaMnaH y3 OBO peuerLe H HI4HH FbefoB cacTa

r 3auJT Ba H3 TatlKe l ' ose Ao:eole 3aurura Ha paAy

oAurai,r noceAy'le onpeMy rt: flpulora 2' xo.in je
Aeo.,,Eeorpa ;i;"'i:;ilij,ii;l'J,::il#Til:ffi1",:r_ff;j:

oAulTar,lIlaH y3 oBO peuetbe n gnHH tLefoB CaoraBHl.l Aeo.4. OEABE3t,j.-"_ 
91 

3aurryrla Ha paay H 3aurnra )KHBorHe cpeAnHe ,,6eorpa4,, 4.o.o.aa Iie ivrepelba rlr flpH,rrora l, o6aenarH na HauHH nponucaH Vpeaboiv o ycJroBHMa 3a

|t"?r"ttn"ut 
li 3axl'eBHMa K'a.rHrera Ba3AyKa (,,Crryx6errr.l .ru.nro pC,,, 6p. llll0,75/10,

5' yKI{AA cE p,eLr:e',e MnurcrapcrBa_)KHBorHe cper,He,. py,apsrBa H npoc.fopHornraH'palba, 3aBeAeHo no4 6poje,vr 353 -0 r -007 7 0 r20 15_ r 7 0a o[,i io,oq.z0 r 5. roaane.



O6pa-r;rorrerbc

l)clUclr,enr. 6po.i 3-53-0 l-00770120 lj- l 7 o;r .raHa 30.0-1.2015. rolr.rue . N4Hr,,urcr.apcr.r]o|Io'it'0|tp|.|Bpejle|,l3illrl'||1]e;ti|1t]0l.llegl]c.lt|lIlc0tJjlitc.ll|j]0.ierr;laurrrlJIlue3atltt'tt'1.aflillajl\.I1
3alu'fr.llit Til.Iut)lHe CpC:1t1lre ..lieor pa1" 1.o.o.. !,ilHtJa AccxitLlena opo.i 7. Fieiir,pa,l. .rrit r]lltJ'll(oll'fp0-r1] l(Barlll'l-cra Bll3l\'\il v;titrnot-lto-i cperlrlrt * IrepcH,c nr{r}orr:ar-ah.tjvhrrr.ua,rc'u.ja r,Ba j.II)'.\\',.

llaueaeuo peule$e n3ra.r.o-jc laxoH utr.o.ie..vr.upl)eHo jla npaBHo J,u4rle ucnvriraBil ),c.ilorlc _\,IofJeil-]' rra.:rlla. oillleNrc r,r nPocT.opil. r(ilo r.l ;ra .le -rcxrlruxr,r ocrrocrr)6,1,"i,o i,p"un-ao,*r.u,,tr.,oc,'aHAap'la sRPS lso/lLC 17015. car ilacHo rt.rtnHy 6(). cr-as | . 3axoua o 3alrrl.r.r,r ,i13,1\,xa(..Crylt6errut.'til*r11liPC"^6p. l6/09u l0il3),tanpu,,nnrrp,rr,;,',.ror,,nr.r.aBa3ilyxayitrJBo-rHo.l
cpell,llH - lvlcperbc IrIlBoa:lnralJvjylrtrx rra'repuja )'B:ulryxJ'. ou,, o, uaru.uc -vcroBc.po',.rcarrctt-l' ?' 3' 4 n 5' I-lpanlllHuxa o \/citoBHr\1a 3a H3AaBa",c rrlr)3Bonc 3a i\,lcper)e KBarurera Ba3ilyxa lJilo3Bojle 3a rlcpelbe enNcujc H3 c-rattlloHapFtllx lr3Bopa:aral)r.rnarla (-.c.n-v,;l<6eurr rraqrrx l)C.,.6po.l l/12).

V cxla.ny ca rl.lailoi\,1 64. c.ras l.3axorta o 3aulr]rrt,r Ba:;1y1g (,.C,rvx5enn r.iraclr.rx pC,..
6p. 36/09 H l0/13) r<o.iuiv.je nponrrcaHo Aa ce [)cBr,t3r,ju u,.r,a,,,rr".,o3rjo.ira npuu-je,tnolJ roAatrtber.r,'lH Ha laxTeB oBr-lalilheItoF flpaBllof ,.tr{tla. IpaBHO jlHue 3aLr|rlrr.a fia pa/,r),t{ 3a[tTHTa r{il4r]oT1{ecpej(lllle "6eorpa;1" jl'o'o. \'n,\'Tt'r;ro -je Muitt.rcrapcroy,,nr,onl.,,,rBlleAe H 3aullllTe )ir.rnor.uecpejlfrHc3ax"r'cB.5poi -l.-sj-0 '-007].0i201 -5_l7turaHa j0.ll.20l6..n,a,,"..:apcnu::u.jy,, 

llo3Bo.Jrc3aUepetre t(BajlhTeTa Ba3.rI)ixa. 3axreeo[,t la peurruil,]lO3BOJtC npaBH0 rHqe o6auecru,ro -leMxHucrapcr-Bo no,rbonpllnpe,qe lt jau.rnrc ;tulBo.r-tje cpe;1ule o u3Mcllt ) lorxc!) uorgr 06rryaarrperur a[H.ie 6po.i 0l-086 o.u 02.1 | .20 | 6. r.orHHe y 1ot,,]ety lllgr{eHe c.r.ag,{ap{Helpil lote lrepeft,a SRPS EN 12341:20i5 3a otFebnrane pNlro vacer{eKOft eHjloiJaHnx rlecrrjrla. I'lvr-cr.r 3ax.r.eBa ,o pao,,r,rly llo3uojle. 1pats1o jjH11eo6a tc.rapcruo fto-E(tltpHBpeAe r.r 3ilturr.t.re xiuBorlre cpe,tHrre u o loce;ronattvarraJI[{rtittKe sare Kertl' cermany'. rnn: ABI'_ l0!--5]\4 a noia ce ne Ha.la3H Ha ,.1'cr.u orper,lerfaBcreHe \I peuet+,\, 6poj 353_0 1_0077Q/2015_17 ol ;raua'30.04,2015. rorngc. V: :ax.ren :apear'rlrl.i1"103lloile' npallf{0.tll.lue AocraBnro je u oSrn axpeno,.rur.;" 6poj 0l-0g6 0l 02.1 1.2016.l'on il ilc.

- \'rn4olr )/ AoK,\,Menr-ar1uj1, ;locranjLeFry y3
30.1 1.20 16. roauue H aonyHe AoKyNleHraLIu,l. oa I
IrpaBHo ,'|}rue 3aurr.rTa Ha paA]' ].1 3iluj.ft4Ta IilIBOTHe
o 1,rnpf reaH,1, o6ulta ar<pearrauuje 0l_0g6 oe 0
4erputtltcan )/ Llilally 60' crae l. 3amora 

-o 3arrrf l.r'r'H Ba3ayxa /(a Je crpyvfro , .rexrir{r{K}r
ocnocotS.reno lpe\,ta 3axt-eBnlta c,raHAapaa SItpS ISOiltrC flO2S la Bprth Kotlrpo_ry KBaJ,llreraBa3jl)/xa - N{epe$e uiluoa ral.a!1,jvlrux ua.r,eprria )/ Ba3t.\,x.\,, Kao r.r ycJlose y lopjrell), Ka;{pa.orpe\re pr npoc'opa r'r3.r.;i. ?, 3,4. n ,\. IpaelrLrrrHKA O'c,roBI.rr\,la 3a H3rraBarLe Ao3tso",re 3a rieperLeKBa':lllrera Ba3A)1xa l'1 r'lo3troile 3a i\lepe|.l,e el'tl'rctrje !13 crallnoHaplrlrx r.l3ilopa':arafr.rearua.

14rla-iyhrl y Bl.u'v HaBe,lello- a car-racHo,r,rany l92,3ar.oua o orr.ur.e* ).ilpaBHou nocr.ynKyxo'jr.rv'ie rlponr.rcaro 'ra.opfnr liaAre)r(aH 3a peula*afbe ilor-rocr.r peruelbe cl l,,rrpanrd c'.BApH xtr.ja.jerpe;1r!rer Ir0c'vnKa. N4unuclapc'80 rr.ibotprBpere , 34t.r1'r4r.e )KHROTHe cperHHe AOUe,ro.jepctltefbe Kao ); ,lHCnQ3l.lTltB\,.

NOYKA O IIPABHON{ "IIEKV:
Ono pe uelue.ie roilaurro 

-\r )/qpaB1o1v nocrynK\j.
Ilporlln ltcrol ce \'loi'lie tloKPe tt.!trt )rDIr0'ru, .irup:ylr.;6o:rr ro,r vnpanrrof cyjla \r PoKJ, o;t 30 Aarrao,i.l I lpr.ie,\ra lleLUetLa.



QCTEIB H'TH:

v llpaettonr rllqy 3aLu't'l4ra Ha P.Ay n 3ar]rr,'a 'L,rBorHe ope/lr4He .,Eeorpa1,, a.o.o,, ynHrtaflecraurena 6poj T, Egqr.pan
2' cetr..py ni-tc.rrexur'tie 3a 3au,'rtfry )KI4Bo'rlre cp,e^lrre. MrjH)4cTapcr'rro floJbonpH'peAe h 3aul.r.rrexr.tBol{e cpeAr,f He. flp I,lnaua pnoapa 91, }_lonu'lieorpag 

--.r-'
3. A;rxunx

- -----l't:-
AP)1(ABF]h CERFTETAP

n



t1

IIPI,IJIOf I,

Ta(ie.,ra l.l. Cnr,rcarc rarallr,j;,liux rrar.eprja rcoje ce ucpe:
Pet,
6p,

I.

3a rnl)yj1,lia uarcpnja

cliM rrop auor<cH.u (SO:)

Onccl

(?0-50{)\ rr r,/rr3

i\tlcrola

2, a3o'f /vtot(cHa (NOt) (0.003 - 2) rrrg/mr
vr rv rr I lJvq/\, I vt\1! | utl l(

cnercrlrorhorolreru rii
),K),n He c)/clletiAo Ra He
rrecrt.i lle (20-300) pg/nr3

6err:err: ( 1,5 - 500) ;,rg/rnt-
ron),eH: ( l0 - 500) pglnrl

o-llt,p-KcHjlel.t:
(10-500)pglnrr

elur6err:er.r: ( l0 - 500) pg/rnr
crt4pcH: (10 - 500) us/rnl

rpauuvelpuIa

4,

apoMa'f u !l l.l lt )/l=Jbo BoAOt.r14 uH
(6ert:e H. Torys11, Kcl4Jteu (0.
nt, p). elrll6eH3eH. cr.Hpen)

ivero/la CC/MS

yl{yilHa KOrI q HlJa 1.aJlo)l(HHx
vareplr ja, pacleopHe n
HepacrBoplte ualepuje a

neneo y l'ano)Kl{ t4ill

ualepnjar'ra

(3 - 5000) mg/uz/aarr rpaanruerpnja

6.

a H.lor,lr.t y'r'aJroi{(H t fi\,t

rvrarepuj aiua (rpryopuafi .

xJropr,ra14. t"t 14Tp H]l,i, H lt.fl)aTtr.
6pour,t,ql. oplorlroc(rarH rr

c1,lQa'ra)

{lryo;rn4r.r:
(0^002 * 106.2) ngln2/sau

xJIOpHlIl4, fi 14't'pt4TH] ilHTpaTH.
6povuAr.r^ cyrrQar-n:

(0,008 - 530.8) rng/m?/4au
op.ro(rocrlarr:

Qp1? - 1061,6) mg/m2laaH

,Verola ]C

7,
xarun jyrrr u uarlernjyv 1,
'rtiro)r(H r.ru in aTep u i a I,t a

Ca; ( l5 - 230) mg/rnli Aarr

Ugr (7 - I l0) mg/m3/ AaH
BonyMe'rpr4.la

8

TetllKt4 i\,reTaIlt y TatoxH!tM
varepujaua (6axap, rnorxlle.
HH Kr, Kallprlrjyt'r, xpotul,
OilOBO, l-llt HX,,r'taUran)

Crr: 75 pig/nr2/4an -15 n1g/m2/Ai
Fe: 70 pg/m2lmn - Zl tngln2ltatt
Ni: 75 Fdm2/aaH - 30 ng/m2/aar-r
Cd: 30 ;rg/rnl/4arr -4,5 ntg/rrr2l4au
Cn 70 pgimz/tan - 15 mg/m2l4arr

Pb: I50 Stglnrlpaa- 17,5mglm2lmn
Zn:70 ytglm2ltau - 1,4 ng/nPlran
Mn 15 [g/nr2laarr - 1,5 ng/m2lLan

NleToAa

I\4P - AES

o alrorrniarc ('lrlH:) (69,4-555.6) uelrnl c n errpodloro,r,r erpt ia
10. BoAor ur K c),n0ua (l-l:S) (50 - 5000) pgllxr veroaa IC
lt rall (6.7-440) pgAnr ISO 9835: | 993

pet[lex'rovernrr ia

12.
o.apellrnarue PM ro llacer re

xonueH'rpaIrje
c)/cI eljAoBaH t.tx r]ecTr4 ua

(l-150) pg/rn3
SRPS EN

12341:2015
rlraell*relpu ia



NPH.IIOT 2.

Tn6e.'fa 2.I. lloltarur o olrpcllrf 3a i|re pel.be KBA.qlt'J e.ru Basilyxa nHeoa rar.a! jvh

, I -.9.
:i(]l'Y-.2

ilra a raD)'lYhll;t

Pc;r
6p.

l l:r lt r l pcllaj a
'l'urr / rraprta Koll Hnnetrrapcxr

6poj
Ne r ir"r,rre

ria l)lt R fcllfi c-l tl|rc;

l.
vr 14 r(poTafl acHa ft,.Ia3lvta -. aTOMCKA
)MHcHoH& cnexrpoMerpnja (Mp -
\ES) 4 100/Agilent Tecluiolocies 2013

24,15
oapebraea$e

KoH uetirpaltr.rje T euxax
Mel-aJta

) GC-FID 3400-Varian l99l 24.s8
Ogpef ueame

KoH ueHTpaur.rje opraucru,x
cyncraHuhq'roMcKu altcopnunoHB

:nexrporloronerap SpektrAA Z0
:luslVarian | 991

I 24.59
Ogpeljunarue

KoH ueHTpaulrje rerlxnx
MCTAIA

4, {u$epeHuujar H}r Ma HoMerap
{079 I 0/Extech 24.107

O,'lpc h rl na H,e

,,rrr(rcpr-r rr lu jar rror'

r tptlTt.lc Ka

5.
)ner<rpotfroror'aerap UV Mini I240lShimadzu200i I t 24.121

oApebuna*e
tuou ueHrpaunj e cyncraHr{r{

y ancoprIuHoHHM
pacTBopr.tMa

6.
rDoroverap Photolab S I 2/WTW.
Cermanv I I 24,125

O4pef r.rearue

rouuerrpauHje cyncrariuH
y aficopnuHOHr4tvt

[n$epeHuujanH h MaHoMerap
i l0lTesro 1 24.129

O4pef ra aar*e
4HOepexqr.ijanHor

8.

GC/MSD/ECD ca ayrocennrepoM pr

:eadspace ayroceN,t nnepoilc
7890A1597sC/ G l888/ Agilent
Iechnologies 2008

24.141
O4pefruearue

nonqeHTpaunje oprancxnx
cyncraHqH

9,
IoHcra xporvarorpaQ ICS-
I 1O0/Dionex corporation, USA ?4.152 Oape$naane

xouuerrpaurje aujor+a

10.
I,r,prna 3a y3opKoBaH,e ea:ayxa Bravo
\4 Plus/Tecora I 24.177 Vsopxoearue Ba3,Lyxa

ll t epMox HrpoMerap FT 60/MRU
imbl-I. Cermanv I 24. I B8

OapebHealbe'l'eMneparype
H BtaI{HOcTr4 Ba3Ayxa

12. A Harurrqxa eara B 8l-126/Mettler 24,01 O4pefuearse vace
fl palil KacrHX marepr.rj a

13. [arnra-rHa HarHThqKfl eara ABJ 120-
{M/Kern, Germany 2008 24.t4A Oapefura*e nace

npauKacTHX r"rareptja



rlPn"itor 3.

Ta6e"Ta 3.1. Cnucar+ oe.ilarufreHlrx .nH
Pea.

6p. I4*re u rpe3nlvre

la ra :\lel)e[sc RBA.TI||TeTa BA

3rane PaAno Arecro

1. fop,4aHa JosauoeHlr AJ4nJIOM HpaJ rH H fJ)r(el.bep
xenu.icxe rexuororuie

Pyroeoaulau na6oparopuje
('rexuH.r rcn o4rosopuo rur1e)

,,
h4uonpar fleprarr Macrep xeMhqap

Texsnqrckpynoeojlrra-rr
ra6oparopnje

(:aveHrzr< TexHHrlKH
illfoBopHor ruua)

3. flparo;uyb KHeNeBHh AnnnoM HpaH u rlrra:. xejvHqap Hcrpaxusau I
(reruuur<o oco6ne)

4. f'opau Ey4nrrlr.rp
.{HnnoMHpaHh HHxefbep

3ArUTr.tTe rKkBClTHe cpeAfiHe _

Macrep

14ct pa;rlrua,r I

('l cxr rH rl Ko oco6_rt,r-)

5. Mnlour MaugHh A!{nJIOMrpaHu HHxersep

_>iqpilajcre r.exHo,n orHie,
[4c'r';lalru na.l I

(r-cxrrr.r.txo oc06-;r,c )

6. klpena FpxyruaH*u AHnnoMlrpaHl.r xeMHqaD [4crparxr.rna.t ll
('rr'x r l.r u xo oco6-+,e)

1 Jacv uua .D,aN,tBauoshh 4HnJtoMHpaHH xeMHqap
Jlriue :a KBajtll'feT ),

;raiiopa'r oprr ju
(t'cxr r rr vrio oco6tr,el

8. AyLlraua CuH[uh Ar4 rlJtoMfi paHH XeMUqap I4crpancrnau II
(rexHHqKo oeo6ne)

9. Vporu 1}yrcnh MaUIHHCKH TeXHHqap l exHHriap y3opKHBaq
(rexHa.tro oco6;re)

10. fopaaHa 'liopf enuh xeuujcr<n rexHrzqap Jla6oparoprjcxH rexHlr e ap
(novohHra paAHlttt)

ll Fpauro Jocunoeuh npofpaMep Texunvap oneparep
(nor"rohnn paaxrre)



t4, )cuoxasarsr ypellaj Ba y3opKoBa$e
ta3Ayxa Aerotesl ATB0 lxi proekos 3 2rl. l5i

14. I 58
Vsoprcoaarre sa3Ayxa

15. [eoxanaruu ypebaj 3a y3opKoBarr,e
]a3Ayxa Aerotest AT20 | _ l/proekos

)4 5n

)4 \l Vropnoeane Ba3Ayxa

I6, JcMoKarran lr u ype\aj 3a y3opKoBaFbe
la3ayxa AVSCo 20 24.76- 24.95 Vsoprorane Ba3Ayxa

Yropxoearse
cycneHAoBaHfix uecrHr_la

17.
Vropr<osau 3a eycneHAoBa He qecTn rre
43 BasAyxa Echo PM Tecora I 24.167

I8.
re$nelcrouerap RT 02p Maururrcxa
pafiyxrer l 14.-l (r Meperse pe$nexcuje u

ogpef Hear+e ca,spx(aja yabH

19.
4ualaruqra eara ABT 100-5M/Kern,
3ermany 24"195 Meperue ruace
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