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I  ОПШТИ  ДЕО 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Израда Плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање 
отпадних вода у сливу Борске реке (у даљем тексту: План детаљне регулације или ПДР) 
покренута је на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу колектора и 
постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке (Сл. лист општине Бор, бр. 
27/15) и иновиране Одлуке .   

Законско-правни основ за израду и доношење ПДР-а представљају одредбе Закона о 
планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 
50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр. 64/2015). 

Плански основ за израду ПДР-а представљају планска решења и пропозиције Просторног плана 
општине Бор (Сл. лист општине Бор, бр. 3/14 и 4/14), Генералног урбанистичког плана Бора (Сл. 
лист општине Бор, бр. 20/2015 и 21/2015) и Плана генералне регулације градског насеља Бор 
(Сл. лист општине Бор, бр. 3/2018. Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације на 
животну средину се израђује у складу са смерницама из стратешких процена ова три планска 
документа. 

Рани јавни увид за ПДР обављен је у првој половини 2017. године.  

Планска решења ПДР-а усклађена су са планским решењима Просторног плана општине Бор, 
Генералног урбанистичког плана Бора и Плана генералне регулације градског насеља Бор. 

На основу планских решења и планских пропозиција ПДР-а могу се издавати локацијски услови и 
информације о локацији. 

Општинска управа Бора и Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности у 
Бору (РГЗ) располажу следећом геодетском документацијом која може да се користи за израду 
ПДР-а: 

1) ортофото подлоге резолуције 10 cm, за постојеће градско подручје Бора у tif и ecw формату; 

2) ортофото подлоге резолуције до 40 cm и дигитални катастар непокретности за обухват 
Генералног урбанистичког плана у размери 1: 1000 или 1: 2 500; и 

3) топографски план за постојеће градско подручје Бора (површине око 550,00 ha) у размери 1: 1000. 

За део колектора и локацију ППОВ у сливу Борске реке урађен је нови топографски план у 
размери 1: 1000 на основу фотограметријског снимања из 2017. године (GEO Gis, IAUS). 

Поред наведених планских докумената за израду Плана детаљне регулације од посебног значаја 
је Генерални пројект из 2004. године, друга студијска и техничка документација као и услови, 
подаци и подлоге надлежних органа и организација. 

1.1. СТУДИЈСКА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА КАНАЛИСАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА БОРА 

У Генералном пројекту (Институт „Јарослав Черни“, 2004.) поред приказа постојећег стања, 

обрађене су варијанте за сагледавање будућег решења целокупног система. Обухваћена је 
проблематика отпадних и атмосферских вода и пречишћавања отпадних вода. За сва решења и 

варијанте урађена је економска анализа, а узети су у обзир и други, пре свега, еколошки фактори. У 

пројекту је дат предлог будућег целовитог решења и потребних инвестиционих улагања за његову 

реализацију. С обзиром да систем обухвта различите позиције и локалитете, његова реализација 

може бити остварена по фазама и етапама, у зависности од утврђених приоритета и расположивих 
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инвестиционих средстава. Приликом израде Генералног пројекта коришћена је раније урађена 

техничка документација: 

1) Идејно решење централног уређаја за пречишћавање отпадних вода Бора 

ДО Хидроинжењеринг, Љубљана, 1985. године; 

2)  Главни пројекат каналисања фекалних и атмосферских отпадних вода града Бора и то: 

     Књига 1:  Општи део  

Књига 2: Одвођење фекалних отпадних вода из Брестовачког слива 

Свеска 1: Општи део 

Свеска 2: Потисни цевоводи са гравитационим колектором  

Свеска 3: Пумпна станица I „Брестовац“ – грађевински део  

Свеска 3/1: Пумпна станица I „Брестовац“ – електро део 

Свеска 4: Пумпна станица II „Бор II“ – грађевински део 

Свеска 4/1: Пумпна станица II „Бор II“ – електро део 

Свеска 5: Пумпна станица III „Бор II“ – грађевински део 

Свеска 5/1: Пумпна станица III „Бор II“ – електро део 

Књига 3: Тунелски колектор 

Свеска 1: Текстуални део 

Свеска 2: Графички део 

(ГРО „Маврово“ „Мавровопроект“ – Скопље, 1987. године); 

3) Геотехнички услови фундирања централног уређаја за пречишћавање комуналних отпадних 

вода Бора; РО Интерпројект Нови Београд, 1988. године; 

4) Главни пројекат централног уређаја за пречишћавање отпадних вода града Бора и то: 

Део 1.0. Техннолошки пројека 

Део 2.0. Елаборат заштите на раду  

Део 3.0. – 3.5. Грађевински пројекат 

Део 4.0. – 4.5. Пројекат хидромашинске опреме 

Део 5.0 – 5.5. Пројекат електро и громобранских инсталација  

(ДО Хидроинжењеринг, Љубљана, 1989. године); 

5) РТБ Бор – Рудници неметала Бор Експертски елаборат за санацији градског колектора у Бору 

757-ЕЕ; (ДП Геосондапројект, Београд, 1955. године); 

6) РТБ Бор – Рудници бакра неметала Бор Експертски елаборат за санацији градског колектора у 

    Бору 757-ЕЕ; (ДП Геосондапројект, Београд, 1955. године); 

7) Извештаји о проблематици одвођења и пречишћавања отпадних вода у Бору (Стручне службе 

    ЈКП Водовод Бор, 1999 и 2001. године); 

8) Техничка понуда  

Постројење за пречишћавање отпадних вода Град Бор,  Weolia Water Systems, 2003. godina; 

9) Геодетска подлога за Генерални пројекат са претходном студијом оправданости за каналисање и 
    пречишћавање комуналих отпадних вода у Бору, (ТИНА 2000, Шабац, 2004. године); 

10) Геодетске подлоге о канализационој мрежи за отпадне и атмосферске воде града Бора, Р = 1: 1000; 
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11) Геодетске подлоге из 2004. године и др. 

За предложену локацију постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту: ППОВ) 
Институт за рударство и металургију из Бора урадио је 2014. године претходна геолошка и 
хидролошка истраживања. 

1.2. УСЛОВИ И ПОДЛОГЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 

У току израде Плана детаљне регулације остварена је сарадња са следећим надлежним 
органима и организацијама имаоцима јавних овлашћења: 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство здравља,  
Министарство заштите животне средине, „Путеви Србије“, Републичка агенција за 
телекомуникације, „Инфраструктура Железнице Србије“ А.Д. – Сектор за стратегију и развој, ЕПС 
– дистрибуција, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Републички хидрометеоролошки 
завод, НИС, ЈП Србијашуме, Телеком Србија – Дирекција за технику,  РТБ Бор - група, ЈП 
Општинска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, ЈКП 
„Водовод“ Бор и др. 

Извод из услова ЈВП „Србијаводе“ бр. 1-5259/1 од 07.12.2017. године 

Нацрт плана израдити у складу са прописима који уређују израду планова и усвојити адекватна 
техничко-технолошка решења. 

Приликом израде Нацрта плана водити рачуна, о посредном или непосредном утицају на већ 
изграђени колектор и остале водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и подземних 
вода. Неопходно је усагласити планирене потребе са Водопривредном основом Републике 
Србије  („Сл. Гласник РС“, број 11/2002), Просторним планом Републике Србије („Сл. Гласник 
РС“, број 88/2010) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. 
године (“Сл. гласник РС“, број 3/2017). Посебно обратити пажњу када је упитању заштита од 
великих максималних вода, заштита вода као и коришћење вода. 

Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на катастарским парцелама новог 
главног колектора до система, предвиђени систем за прешишћавање отпадних овда и одвод од 
система до реципијента у зони плана. 

Да се локација централног постројења за пречишћавање отпадних вода педвиди изван корита за 
велике воде Борске реке с обзиром да је локација централног постројења предвиђена 
непосредно уз водоток Борске реке као и сам излив. Према наведеном извршити анализу према 
Q1% и Q2% и по потреби предузети мере заштите од великих-екстремних вода. Меродавне 
количине великих вода Q1% и Q2% израчунати на бази добијених званичних хидролошких података 
Републичког хидрометеоролошког завода Србије. 

Да се траса нивелета главног довода до постројења за пречишћавање као и одовдног и 
преливног цевовода канализационог система, приликом укрштања и додира са водопривредним 
и другим објектима, кроз пројектну документацију, ускладе са истим, тако да се не поремети 
њихова стабилнст нормалног функционисања и одржавања постојећих објеката. Истовремено 
предвидети мере обезбеђења стабилности обала, дна корита, самог цевовода и осигурање 
изливне грађевине од ерозивоног дејства великих вода.  

Снабдевање водом за санитарне, противпожарне и техолошке потребе обухватити овим Планом 
односно решити прикључивањем на градску водоводну мрежу према условима надлежног јавног 
комуналног предузећа. 

Предвидети сепарациони систем каналисања за атмосферске воде, санитарно фекалне и 
технолошке отпадне воде за гравитирајуће објекте у обухвату Плана. 
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Санитарно-фекалне отпадне воде у обухвату Плана, интерном канализацијом прихватити и 
евакуисати до прикључка на градску канализацију према условима надлежног јавног комуналног 
предузећа. 

Загађење зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и од 
одржавања тих површина, пре испуштања у реципијент, морају се прикупити посебним системом 
канализације и спровести преко таложника за уклањање механичких нечистоћа и сеператора за 
уклањање нафте и њених деривата, таквим да ефлуент буде у складу са Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихов одостизање (Сл. гласник 
РС“, бр. 67/211, 48/2012 и 1/2016). 

Атмосферске воде са условно незагађених, кровних и некомуникационих површина прикупити 
системом атмосферске канализације и евакуисати без претходног третмана у околне зелене 
површине или у реципијент. 

Истовремено предвидети мере обезбеђења стабилности обала, дна корита, самог доводног и 
одводног цевовода и осигурање изливне грађевине од ерозивног дејства великих вода. 

Оперативни платои на комплексима који нису планирани за озелењавање, треба да буду 
избетонирани с тим да се педвиде ободне бетонске риголе усмерене ка најнижој тачки свих 
изнивелисаних површина (саобраћајних и манипулативних), како би се на једном месту 
прихватиле све загађене кишне воде и одвеле преко сепаратора масти и уља до реципијента. 

Имајући у виду да у границама плана настају и технолошке отпадне воде, предвидети њихов 
адекватан третман, уз претходно прибављање водних аката, сходно Закону о водама („Службени 
гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 101/16), према условима прикључивања на водове комуналних 
система. 

Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман отпадних вода, неопходно 
је придржавати се следећих прописа: 

‒ Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 101/16); 

‒ Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014 и 145/2014); 

‒ Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање (Службени гласник РС“, број 67/2011 и 48/2012 и 1/2016); 

‒ Правилника о еколошким и хемијском статусу површинксих вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 74/2011); 

‒ за све објекте водовода и канализације, биодиск, таложнике, сепараторе или друге уређаје, 
спровести потребне хидрауличке прорачуне за њихово димензионисање; и 

‒ предвидети да чишћење садржаја из таложника за пречишћавање и сепаратора уља и масти 
врши овлашћено предузеће сертификовано за ту врсту делатности, а коначна диспозиција 
талога треба да буде депонија коју одреди санитарни орган или да се рециклира.  
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1.3. ПЛАНСКИ  ОБУХВАТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ    

Плански обухват Плана детаљне регулације (у даљем тексту: Планско подручје) састоји се 
од две целине: део система који се налази у долини Борске реке (коридор колектора са 

сервисном саобраћајницом, локација ППОВ са заштитним зеленилом, део корита Борске 

реке и део приступног пута) и подземни део који обухвата постојећи и планирани тунел 

главног колектора. 

Границом ПДР-а обухваћени су делови катастарских општина Бор 1, Бор 2 и Слатина, у 

површини од око 10,54 ha, постојећи и нови тунел укупне дужине 2 х 3,3, нови колектор са 

сервисним путем у дужини од око 0,8 km, локација ППОВ, део корита Борске реке и приступни пут 
до ППОВ од око 0,5 km. Положај Планског подручја приказан је на графичком прилогу (Скица 1). 

Граница ПДР-а приказана је на планским картама ПДР-а.  

1.3.1. Део Планског подручја у долини Борске реке  

Део Планског подручја у долини Борске реке обухвата 10,54 ha територије општине Бор на делу КО 

Слатина изван грађевинског подручја насеља Слатина у обухвату непрекинуте граничне линије 

дефинисане по спољним границама обухваћених катастарских парцела и координатама у 

државном координатном систему тачака на тим линијама, са следећим описом: 

од почетне тачке А1 сече к.п. бр. 1219 по линији између тачака А1-А6, а потом је по спољној 

граници к.п.бр. 7693 до тачке А7; по линији између тачака А7-А15 сече к.п.бр. 1217 и наставља по 

спољној граници к.п.бр. 7693, до тачке А16; сече исту катастарску парцелу између тачака А16 и 

А17, а даље је по спољној граници к.п.бр. 1212; по линији између тачака А18 и А19 сече к.п. бр. 

1213, а затим сече и к.п.бр. 1215 по линији између тачака А19-А21, к.п.бр. 1216 између тачака А22 и 

А23 и к.п.бр. 1241 између тачака А22-А29; потом мења правац и по правој линији између тачака 

А29 и А30 сече к.п.бр. 1241 и 1245, па поново мења правац и по линији између тачака А30-А37 сече 
к.п.бр 1208; наставља по спољној граници к.п.бр. 1216 до тачке А38, мења правац  и  сече к.п.бр. 

1216 између тачака А38 и А39; даље је по спољној граници к.п.бр.1214,па по правој линији између 

тачака А40 и А41 сече к.п.бр. 1213; и даље је по спољној граници к.п.бр. 1211; потом по линији 

дефинисаној координатама тачака А42-A44 сече к.п.бр. 1208 и надаље је по спољној граници 

к.п.бр. 1212 до тачке А45; затим мења правац и по линији је између тачака А45-А49, наставља по 

спољној граници к.п.бр. 7693, па између тачака А50 и А51 сече к.п.бр. 1212, а између тачака А51 и 

А52 сече к.п.бр. 1211 а по линији између тачака А52-А53-А54 сече к.п.бр. 1208; даље је по спољној 
граници к.п.бр. 1211 до тачке А55, одакле по изломљеној линији сече к.п. бр. 1208 до тачке А61, па 

је по спољној граници к.п.бр. 1211 до тачке А62 на спољној граници к.п.бр. 7693 и по тој граници је 

до А63; између тачака А63 и А64 је по спољној граници к.п.бр. 1219  и сече исту катастарску 

парцелу по правој линији између тачака А66 и А67 сече к.п.бр. 1219 (све КО Слатина);  

Планом детаљне регулације обухваћено је грађевинско подручје са јавном наменом (јавно 

грађевинско земљиште) површине око 4,32 ha и обухвата следеће катастарске парцеле: 

цела к.п.бр. 1214 и делови к.п.бр. 1208, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1241, 1245 и 7693 
(све КО Слатина). 

Границом Планског подручја обухваћено је корито и речна долина Борске реке на делу њеног 

некадашњег тока  низводно од индустријског комплекса РТБ Бор групе у Бору и регионалне пруге 

Бор – Зајечар, уски прибрежни појас са десне долинске стране укључујући и зону излива постојећег 

градског колектора отпадних вода, делови спирница и јаруга са бујичним водотоцима, као и речне 

терасе са делом прибрежног подручја са леве долинске стране. Борска река је изгубила режим 

природног водотока услед регулационих радова у горњем току у циљу предодводњавања тзв. 
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Борског копа (који више није у функцији, већ се запуњава јаловином из Кривељског копа), тако да је 

на Планском подручју и низводно до улива Рукјавице, она у функцији реципијента  и  служи за 
сакупљање и одвођење атмосферских - површинских вода са дела сливног подручја, прибрежних и 

провирних вода, као и загађених вода које се изливају из одводних хидротехничких тунела 

постојећег градског канализационог система и тунела (колектора) атмосферских вода из 

Индустријске зоне али и провирних и повремено преливних вода са флотацијског јаловишта. Као 

последица претходно догођених поводња, али и хаваријских изливања, дуж долине су присутне 

наплавине вученог материјала и већим делом запуњено некадашње речно корито за малу воду. 

Обухваћене површине ће бити место обимних хидротехничких (грађевинских), биотехничких  и 
биолошких радова на изградњи главног колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и 

испуста пречишћених вода, као и реконструкцији водних објеката за сакупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода (укључујући атмосферске и воде од прања улица и уређених јавних 

градских површина), радова на  одржавању водотока - реципијента , изградњи водних објеката за 

заштиту од ерозије и бујица, као и заштитних радови на спречавању и отклањању штетног дејства 

ерозије и бујица, осигурању обала и уређењу  приобаља.  

Напомена: Планским подручјем ПДР-а обухваћен је само део приступне саобраћајнице на око 
500,0 m’ од ППОВ у овиру расположивог катастарско-топографског плана у размери 1:1000. 

Преостали део приступне саобраћајнице од око 2.250,0 m до прикључка на државни пут ДП IIА-166 

биће обухваћен Планом детаљне регулације за насеље Слатина. 

1.3.2. Постојећи и планирани тунел главног колектора 

Овај део Планског подручја обухвата армирано – бетонске конструкције са постојећег и планираног 

тунела главног колектора дуж оса хидротехничких тунела и земљиште за приступне шахтове на 

површини терена за који ће могућност грађења бити ограничена прибављањем посебних техничких 
услова, као и површине потребне за грађење  надземних делова ових инфраструктурних објеката 

(улазна и излазна места, ревизиона  и каскадна окна, сервисне стазе и прилази). Положај тунела 

главног колектора дефинисан је координатама осовине тунела, а висински положај унутрашњим 

котама најниже тачке тунела. Аналитички подаци за постојећи и планирани тунел преузети су из 

Генералног пројекта (IV Јарослав Черни, 2004.)1. Утврђене координате и коте су оквирне и могу се 

мењати у току израде техничке документације. 

Коначни положај и техничке карактеристике постојећег тунела (са начином реконструкције) и 
планираног тунела главног колектора, као и постојећих и планираних приступних шахтова, излазних 

портала и др. биће утврђени кроз израду техничке документације. 

Радови на отклањању хаваријских загађења, праћењу таласа загађења, контроли квалитета вода 

на низводном подручју и реконструкцији водних објеката  у систему РТБ Бор групе није предмет 

планских решења ПДР-а. 

 

 

 

                                                     
1 Генерални пројект са претходном студијом оправданости за каналисање и пречишћавање комуналних отпадних вода у 

Брестовачком и Борском сливу на територији општине Бор, Свеска 1: Каналисање и пречишћавање комуналних отпадних вода, 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Завод за снабдевање, канализацију и заштиту вода, Београд, септембар 2004. 

године. 
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Скица 1: Планско подручје (Положај главних колектора  и ППОВ)   
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2. ИЗВОД  ИЗ ПЛАНСКИХ  ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

2.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БОР 

Основни принципи просторног развоја Општине су: промоција oдрживости развоја свих економских 

(посебно рударских) и других активности у простору; рационално коришћење и очување 

територијалног капитала, локалног и регионалног идентитета, заштита јавног интереса и јавних 

добара; превенција, санација, смањење и ограничење загађивања животне средине; укључивање 

широког круга институција и грађана да прихвате активно учешће у креирању и управљању 

променама у домену економије и социјалног развоја; економска оправданост, социјална 
прихватљивост и просторно-еколошка предострожност у избору програма и пројеката/локација; 

поступност у примени принципа одрживог развоја; корпоративна социјална и еколошка 

одговорност; подстицање територијалне кохезије ради смањења просторних неравномерности; 

енергетска ефикасност; унапређење локалног идентитета уз функцијску специјализацију; повећање 

локалне територијалне и економске конкурентности, атрактивности и приступачности подручја; 

регионална интегрисаност и функционално повезивање са суседством и ширим окружењем; 
заштита и презентација природне и културне баштине; транспарентност у доношењу планских и 

инвестиционих одлука. 

Предвиђа се израда следећих планова детаљне регулације: 

 коридор планиране обилазнице државног пута првог реда ДП IБ-37 у Бору; 

 коридор планиране обилазнице државног пута другог реда ДП IIA - 161 око Брестовачке бање; 

 коридор за измештање железничке пруге у зони површинског копа "Церово - примарно" - КО 
Кривељ; 

 комплекс аеродрома Бор; 

 металуршко - индустријски комплекс РТБ Бор групе у Бору; и 

 друге просторне целине за које се по потреби може накнадно покренути поступак израде ПДР и 
то за: изградњу и реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за индустрију, МСП, 
пољопривредну производњу и друге привредне објекте; уређење викенд насеља,  планиране 
објекте инфраструктурних система за које је неопходно одредити површину за јавну намену 
(градска депонија - трансфер центар, системи за пречишћавање отпадних вода);  пратеће 
садржаје јавног пута (бензинске пумпе и др.); локације обновљивих извора (мини 
хидроелектране, соларне електране, ветроелектране). 

2.2. ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БОРА 

Генералним урбанистичким планом Бора се утврђују: 

(а) основне концепције привредног и социјалног развоја, коришћења, организације и заштите 

градског простора за плански хоризонт до 2025. године; и 

(б) приоритети за прву етапу реализације Генералног урбанистичког плана до 2018. године, 

односно, за операционализацију дугорочних планских концепција и решења. 

Основни циљ израде и доношења Генералног урбанистичког плана је обезбеђење дугорочне 

концепције просторног развоја градског подручја Бора којим се постиже: 

 усклађивање економских, социјалних, технолошких, еколошких и просторних аспеката развоја Бора; 

 рационализација изградње и уређења градског подручја; 

 плански основ за реконструкцију и санацију делова града са старим грађевинским фондом; 

 просторни развој града на економски и еколошки повољним теренима; 

 усклађивање стратешких и оперативних, дугорочних и краткорочних, националних и локалних 
потреба и интереса развоја; 
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 обезбеђење прихватљивих стандарда квалитета животне средине на градском подручју и 
непосредном окружењу; 

 обезбеђење просторних услова за безбедно функционисање инфраструктурних, комуналних и 
других насељских система и др. 

Генерални урбанистички план има задатак да на основу реалних стратешких циљева и политике 

привредног, социјалног и демографског развоја резервише простор за будуће намене у градском 

подручју Бора и утврди генерална планска решења и пропозиције за просторни развој Бора у 

наредном периоду. 

У складу са пропозицијама Просторног плана општине Бор предвиђа се доношење посебних 

планских докумената (планова детаљне регулације) за планиране инфраструктурне и комуналне 

објекте који се у целости или делимично налазе ван граница Генералног урбанистичког плана. То су: 

‒ обилазница државног пута ДП IБ - 37 Селиште - Бор Зајечар око Бора; 

‒ уређаји за пречишћавање отпадних вода са измештањем главног колектора у сливу 

Борске реке; 

‒ уређаји за пречишћавање отпадних вода са главним колекторима у сливу Брестовачке реке; 

‒ санитарна депонија са трансфер станицом у Бору  и 

‒ сточна пијаца са ветеринарском станицом у Бору. 

Израда планова детаљне регулације, односно, правила уређења и правила грађења за 
инфраструктурне и комуналне објекте мора се синхронизовати са израдом одговарајуће студијске и 

техничке документације за те објекте. 

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА  

ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 

3.1.  ПРИРОДНА И СТВОРЕНА ОГРАНИЧЕЊА И ПОГОДНОСТИ 

Део Планског подручја који обухвата коридоре за изградњу колектора, сервисне и приступне 

саобраћајнице и локацију ППОВ смештен је на вулканским и седиментним творевинама које су 

тектонски раздвојене, а југоисточно од претпостављене раседне зоне смештен је плато за 

изградњу објеката ППОВ, обухватајући део речног корита и речне терасе Борске реке. 

Литолошки састав локације ППОВ одређен је доминацијом седиментних творевина (конгломерата, 

пешчара, лапораца, песковитих кречњака и глинаца), са неповољним физичко-механичким 

карактеристикама и квалитетом. Мрежасти систем пукотина, мекане испуне и пукотинска порозност 
условиле су стварање издани променљивог нивоа, у зависности од метеоролошких услова и нивоа 

воде у кориту Борске реке. Коте терена варирају између 256-257,5 m н.в. (просечно са нагибима око 

5-7%, изузетно око 30% на ободу североисточне стране локације ППОВ), са присутним облицима 

површинске ерозије. На терену око локације изражени су денудациони процеси карактеристични за 

линијску ерозију – присуство спирница и местимично дубоко усечених јаруга, најчешће повремених 

водотока. Посебно је значајно нагласити зону бујичног водотока, констатовану северозападно од 

локације ППОВ, која у будућем периоду може представљати потенцијалну зону ризика за објекте 
колектора и ППОВ.  

Наталожени алувијални материјал, као и депоновани нанос различите гранулације на ободним 

деловима алувиона, представљају земљишта са ограниченим геотехничким могућностима. 

Анализе квалитета земљишта указују на присуство полутаната (кобалт, ванадијум, селен, бакар, 

баријум, берилијум итд.), што са присуством тешких метала (жива, кадмијум, олово, никл, арсен, 

бакар итд.), доспелих у Борску реку из неконтролисане евакуације отпадних рударско-индустријских 
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и градских вода, даје слику деградираног простора, са врло мало вегетације, углавном техничког 

дрвета на самом ободу локације. 

Према подацима за повратни период од 500 година, локација ППОВ је смештена у зони VIII степена 

сеизмолошког интензитета по MSC скали. 

У складу са анализираним аспектима, по питању оцене природних и створених ограничења и 

погодности за формирање локације ППОВ, износе се следећи закључци: 

‒ планирана локација ППОВ налази се на удаљености већи од 2 km од најближих насеља, на 

терену са деградираним (и неплодним) земљиштем услед наплавина из Борске реке; 

‒ у ширем појасу локације утврђене појаве јаружања и спирања терена, у дужем временском 
интервалу могу индиректно утицати на комплекс ППОВ; констатовану зону ерозије неопходно је 

пошумити и стабилизовати у циљу спречавања евентуалног угрожавања локације;  

‒ како планирани објекти ППОВ неће представљати веће оптерећење за тло, не постоји потреба 

за већим захтевима у вези са геотехничким могућностима терена; додатним истраживањима 

тектонских карактеристика терена утврдити локацију и  статус  греотектонског раседа;  

‒ сходно чињеници да је функционисање комплекса ППОВ зависно и од водног режима Борске 

реке, приликом изградње објеката неопходно је преузети мере обезбеђивања стабилности 
обала, посебно узевши у обзир периоде ексцесног поводња; и 

‒ код грађења и димензионисања грађевинских објеката обавезна је примена законских и 

техничких норматива за грађење објеката у сеизмичким подручјима. 

С обзиром на високу загађеност вода, дна и обала Борске реке, неопходно је истовремено са 

пројектовањем и изградњом колектора и ППОВ, предузети активности на пречишћавању отпадних 

вода из рударско-индустријског комплекса РТБ Бор групе, као и на санацији и уређењу корита 

Борске реке. 

3.2. КАНАЛИСАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У БОРУ 

Имајући у виду да градско подручје Бора обухвата два слива,  у досадашњим плановима била су 

разматрана два независна канализациона сепарациона система: а) за део градског насеља у сливу 

Борске реке и б) за део насеља у сливу Брестовачке реке.  

Канализација на сливу Борске реке је мешовитог типа. Главни колектори, који започињу од улива 

Болничког потока (дужине 7,1 km), решени су у виду општег система, док је канализациона мрежа 

решена као сепарациони систем. Садашњи тунелски одводник има задовољавајућу пропусну 
способност за падавине повратног периода 5 година. За ређе повратне периоде тунел долази под 

притисак, са озбиљним последицама по његову функционалност. Таква диспозиција заједничких 

колектора биће неодржива у условима реализације ППОВ, те се мора обавити сепарација система и 

на главним одводницима. 

Велики проблем садашњег система града Бора је постојећи главни колектор - тунел. У тај колектор 

се уводе и отпадне воде насеља и атмосферске воде, те се ради о објекту у коме се до тада 

сепарациони систем канализације Бора претвара у мешовити систем, што је неодрживо када се 
приступи реализацији ППОВ, када се мора извршити сепарација система на отпадне и 

атмосферске воде. Тај тунелски одводник је на више места оштећен, те би његово испадање из 

функције имало озбиљне последице по град Бор. 

Постојећи тунел главног колектора као и секундарни колектори у наслеђеном градском ткиву  

изграђени су уочи II светског рата (1937-40. године). Тунел је армирано бетонски трапезастог 

профила са нето ширином од 250 цм. Тај профил је на неколико места смањен након спровођених 

санација. Тунел пролази испод старог и новог флотацијског јаловишта и насипа пута за Оштрељ и 
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железничке пруге и улива се у Борску реку на коти 268,70 м’. С обзиром на високи слој јаловишта 

изнад тунела (30 м и више), тунел и колеклтор су тешко доступни за одржавање.  

Канализација у сливу Брестовачке реке обухвата сва насеља у долини Брестовачке реке, од 

Брестовца низводно до Брестовачког језера, узводно. Сепарациони систем имају делови града Бора 

на том сливу, насеља Бор II, Металург и Бањско Поље, а Брестовачка бања и комплекс Борско језеро 

имају делимично канализацију за отпадне воде насеља. Брестовац нема канализацију. Све 

канализације тог слива се уливају у Брестовачку реку, због чега је она веома угрожен водоток.   

Оба канализациона сепарациона система и ППОВ планирати тако да имају све садржаје који су 

уобичајени код таквих постројења за пречишћавање отпадних вода насеља: механичко 
пречишћавање, биолошки процес пречишћавања (акценат је на што ефикаснијем уклањању 

органских материја), линија за обраду муља, угушћивање, аеробна стабилизација (дигестија), 

дехидратација муља пресама. Имајући у виду доста тескобне просторне услове, не треба 

прихватити алтернативу са пољима за сушење муља, већ за то треба предвидети пресе. У складу 

са дефинисаним критеријумима у Србији, ефективност ППОВ треба да задовољи следеће захтеве 

за пречишћене отпадне воде, пре њиховог упуштања у водотоке: БПК5 ≤ 6 mg О2/L, HPK ≤ 12,5 

mg/L, суспендоване материје СМ ≤ 35 mg/L, број колиформних бактерија 20×103 L-1. У циљу 
остварења високе поузданости - одржавања свих ППОВ треба да буде централизовано, на нивоу 

општинских комуналних служби. 

Неконтролисано испуштање отпадних вода у канализациони систем представља сталну опасност – 

јер може да дође до упуштања опасних материја које нису дозвољене. Постојање таквих 

ефлуената би могло да онемогући биолошко пречишћавање на будућим ППОВ. Због тога су 

предуслови за реализацију ППОВ: остварење потпуног обухвата гравитирајућих градских подручја 

канализационим системима, санитација насеља и контрола упуштања отпадних вода привредних и 
других субјеката, уз одговарајући мониторинг. За реализацију ППОВ предвиђена је локација 

низводно од Бора, а узводно на 2 км од Слатине у долини Борске реке. ППОВ Брестовац налази се 

крај Брестовачке реке низводно од Брестовца. 

Проблематика евакуације и пречишћавања вода на подручју градског насеља Бор решавана је кроз 

израду пројектне документације у последњих 15 година. Може се рећи да је та документација данас 

застарела имајући у виду измењене друштвено- економске чиниоце, а такође и свеукупни 

технолошки напредак који је остварен у области комуналне хидротехнике. 

3.3.  СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БОРСКОЈ РЕЦИ 

Основно ограничење за развој и функцију ППОВ су непречишћене отпадне воде из рударско-

металуршког комплекса  РТБ Бор групе у Бору.  Воде које имају опасне материје, додуше, третирају 

се у кругу погона, али се након третмана заједно са осталим водама из површинксог копа, 

флотације и других погона пумпају и одговарајућим цевима транспортују у Борску реку. Стари 

тунел за отпадне воде из погона РТБ-а није у употреби већ преко 20 година, осим низводно у делу 

на око 200 m од испуста у Борску реку, где се преко вертикалног шахта испуштају воде кoje сe 
сливају са косина јаловишта. 

Пре отварања површинског копа у Бору (1950-их година) изграђен је тунел узводно од копа којим је 

вода из Борске реке спроведена у Кривељску реку. За потребе одводњавања копа и за евакуацију 

других отпадних и атмосферских вода из рударско-индустријског комплекса РТБ Бор групе 

изграђен је тунел поред леве обале Борске реке дужине око 1800,0 м’ кружног пресека од 

армираног бетона са унутрашњим пречником од 230 цм’ и облогом од 15 – 2 0 цм. Средином 1991. 

године дошло је до зачепљења тунела након чега је предузимано више акција на санацији и 
чишћењу тунела.  
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Испитивања квлаитета Борске реке вршено је на профилу Рготина и Слатина.  

Програмом систематског испитивања квалитета воде на профилу Рготина, који врши Републички 
хидрометеоролошки завод, предвиђено је да се испитивање врши  четири пута годишње.  С 

обзиром на мали обим испитивања није могуће извршити класификацију. Током узорковања уочена  

је промена органолептичких особина  воде, односно, вода је имала повремено приметну боју (IV), 

мирис воде је био слабо приметан (III). Вредности процент  засићења воде О2 у поједним  еријама 

одговарале су  II класи. Анализом добијене вредности суспендованих материја припадале су ВК  

стању, док су укупне растворене соли припадале III класи квалитета. Вредности амонијачног азота 

(NH4-N), у две серије испитивања, одговарале су III/IV класи измерена pH вредност, у два  случаја, 
одговарала је ВК стању вода и једном случају III класи, док су вредности хемијске потрошње 

кисеоника ХПК Mn повремено одговарале III и IV класи квалитета вода. Од опасних и штетних 

материја повремено су забележене повећане концентрације растворених метала: гвожђа-Fe, 

мангана -Mn, бакра -Cu, олова - Рb, цинка -Zn, кадмијума -Cd, никала –Ni и др.. Вредност фенолног  

индекса у једном случају одговарала је III/IV  класи.  

На локалитету Слатина на Борској реци (узводно од ушћа Кривељске реке) налази се станица за 

мониторинг површинских вода у надлежности Агенције за заштиту животне средине. На основу 
испитивања Агенције за заштиту животне средине2 утврђено је стање квалитета вода Борске реке. 

Борска река налази се у Типу 3 водотока и по квалитету се, у односу на pH вредности, растворени 

кисеоник и засићеност кисеоником налази у V класи. У односу на суспендоване материје налази се 

у III-V класи квалитета. У односу на присуство нутријената, у погледу укупног азота и амонијум јона, 

налази се у V класи квалитета, док се у односу на присуство нитрата и нитрита налази у III класи 

квалитета. У односу на салинитет, према присуство хлорида налази се у II класи квалитета, док се у 

односу на присуство сулфата налази у V класи квалитета. У односу на присуство метала у 
водотоку, Борска река се, према садржају арсена и бакра налази у V класи квалитета, бора и цинка 

у првој класи квалитета , бакра у IV класи квалитета, и хрома, гвожђа и мангана у V класи 

квалитета. У односу на присуство органских супстанци у водотоку, Борска река се, узимајући у 

обзир фенолна једињења и нафтне угљоводонике налази у I класи квалитета. 

На основу анализе техничке и студијске документације и других планских докумената коришћених 

за израду Плана детаљне регулације утврђено је да се квалитет вода Борске реке узводно од 

Слатине налази у IV класи квалитета (према Уредби о категоризацији водотока („Службени гласник 
СРС, бр 5/1968) “. Параметри који прелате граничне вредности, у складу са Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 

њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 50/2012) су: фосфор (P),  HPK (бихроматна 

метода), нитрити, pH вредност, сулфати, нитрати, потрошња KMnO4, Арсен (As), Бакар (Cu),Цинк 

(Zn). Гвожђе (Fe), Манган (Mn) и укупан азот.  

Параметри који прелазе граничне вредности у складу са Уредбом о граничним вредностима 

приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС“ 24/2014) су жива (Hg), кадмијум (Cd), олово (Pb) и никл 

(Ni). 

                                                     
2 „Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину“, Република Србија, Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине 
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3.4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА 

Биланс постојеће намене простора направљен је према подацима из катастра непокретности. 

Табела 1: Биланс постојеће намене простора  

Намена Површина (ha) 

Водно земљиште 5,49 

Вододерина  0,03 

Природно неплодно земљиште  3,75 

Шумско земљиште  0,82 

Шумски и атарски путеви 0,45 

Укупно 10,54 
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II  ПЛАНСКИ  ДЕО 

1. ЦИЉЕВИ ПДР-а 

Општи циљеви развоја хидротехничке инфраструктуре у Бору су:  

 трајно решење снабдевања водом градског подручја Бора, са обезбеђеношћу не мањом од 97% 
(обезбеђеност са којом се планирају и највећи системи), са нормама снабдевања које се користе 
за такве системе у свету (250 L/корисник∙дан); У случају евентуалних редукција мора да буде 
обезбеђено најмање 70% од захтеваних количина воде (коефицијент редукције ω = 0,7); 

 повећање хидрауличке и хаваријске поузданости система за снабдевање водом Борског 
подсистема у оквиру Тимочког регионалног система за снабдевање водом насеља; 

 потпуна заштита следећих изворишта из којих се снабдева Борски водоводни (под)систем у 
оквиру Тимочког регионалног система: Бељавинска врела, Злотско врело, врело Кривељска 
Бањица, Сурдуп, као и извориште Мрљеш (Боговина) на подручју будуће акумулације Боговина; 
у зони хидрауличких утицаја на та изворишта не смеју се одвијати било какве активности које би 
могле да угрозе количину и квалитет воде, као и услове за реализацију акумулације Боговина; 

 снабдевање технолошком водом индустрије на подручју града са обезбеђеношћу од 97%, 
коришћењем акумулације Борско језеро; у том циљу је потребно повећање биланса вода 
Борског језера, довођењем воде из Злотског крака водоводног система, у периодима када воде 
има више него што је потребно за потребе снабдевања насеља;    

 обнова канализационих система и потпуна санитација градског подручја Бора, по принципу 
сепарационог система; то подразумева два подсистема: у сливу Борске реке и у сливу 
Брестовачке реке, који се могу међусобно спајати, зависно од прихваћене концепције за 
реализацију постројења за пречишћавање отпадних вода; 

 у циљу заштите вода и рационализације потрошње воде при обнови постројења уводити 
рециркулацију воде у технолошким процесима, са обавезним предтретманом пре упуштања у 
канализацију општег типа; уколико се отпадне воде индустрије упуштају у водотоке, морају бити 
пречишћене до нивоа да одговарају бар IIб класи квалитета, који је прописан Правилником за 
канализационе системе, без икаквих опасних материја;  

 трајно обезбеђење класа квалитета свих површинских и подземних вода на ширем разматраном 
подручју (Борска река, Злотска река, Брестовачка река, Црни Тимок, итд.) према захтевима из 
Водопривредне основе Србије, што подразумева да се реке које служе као изворишта задрже у 
класи I/II, евентуално IIa, а све остале у класи не лошијој од IIб, осим у Борској реци, на којој 
треба остварити квалитет бар на нивоу III класе (БПК5 < 12 mg O2 / L); и   

 пошто су независно од варијанте за реализацију ППОВ пријемници мале реке (Борска река и 
Брестовачка река), поставља се висок критеријум њихове ефективности, оквирно са 
показатељем БПК5 < 6 mg О2/L. 

Посебни циљеви израде ПДР-а и третмана отпадних вода у Бору су: 

 обезбеђење планског основа за реконструкцију дела канализационог система Бора; 

 развој уређаја за пречишћавање отпадних вода Бора у сливу Борске реке; 

 утврђивање јасних пропозиција и услова за изградњу новог и реконструкцију постојећег тунела  

главног канализационог колектора; и 

 допринос заштити животне средине посебно у долини Борске реке низводно од града. 

2. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОД И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА БОРА 

Генерални пројекат планираног постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за град Бор 

(2004. год.) урађен је на начин који је био сматран стандардним до пре неколико година и обухвата 

механичко и биолошко пречишћавање и третман муља. У међувремену је, због све масовнијег 
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грађења ППОВ (у складу са Директивом о водама ЕУ која налаже реализацију ППОВ за сва насеља 

преко 2000 становника) створена потреба да се нађу рационалнија решења за ППОВ, са сажетијим 
габаритима, рационалнијим објектима, бољим уклапањем у окружење, као и повећаним 

ефективностима пречишћавања отпадних вода.То је остварено обједињавањем више технолошких 

операција у једном грађевинском објекту, чиме ППОВ постаје просторно компактније, заузима мању 

површину од класичних постројења и омогућава се рад у аутоматском режиму. Те економски, 

еколошки и просторно важне захтеве сада испуњавају ППОВ по новој „SBR“ технологији 

(‘Sequencing Batch Reactor’) која се масовно и врло успешно реализују последњих неколико година. 

Кључна одлика те технологије је да се објекти ППОВ сажимају на знатно мањем простору, уз 
остварену високу ефикасност пречишћавања, која садржи и терцијални третман. Повољнији су и 

економски и просторни показатељи (мање заузеће простора), али и еколошки показатељи, пре 

свега због знатно боље ефективности пречишћавања, и због тога што су таква постројења због 

своје измењене технологије (компактнији SBR биореактори и терцијарни третман), знатно 

прихватљивији 'суседи' у односу на друге објекте у простору. (Позната је чињеница да класична 

ППОВ нико није желео у својој близини). Имајући у виду те веома битне чињенице при изради ПДР 

полази се од логичне претпоставке да ће се променити пројектно решење за ППОВ за Бор и да ће 
се усвојити постојење по сада једино логичној и прихватљивој SBR технологији. Веома је битно 

нагласити да се том променом концепција постројења, која захтева нов пројекат ППОВ, не губи на 

времену, већ се, напротив, остварују значајна побољшавања на функционалном плану (већа 

ефикасност процеса пречишћавања), на економском плану (таква ППОВ су на инвестиционом 

плану чак и нешто јефтинија) и на просторном плану (на простору који је предвиђен за ППОВ Бора 

биће ангажован мањи простор) и остварује се знатно боље уклапање таквог постројења у 

социјално и урбано окружење. 

Једна од предности „SBR“ технологије је што омогућава да се постројења реализују по фазама, по 

јединичним модулима. То, међутим, није од битног значаја за ППОВ Бора. Имајући у виду садашњу 

добру хидротехничку обезбеђеност насеља комуналном инфраструктуром, по којој је преко 96% 

домаћинстава повезано на водовод, а преко 90% и на канализацију, и пошто се у ППОВ не уводе 

отпадне воде из технолошких процеса, већ само из насеља (домаћинства, јавне службе, сервиси, 

мала привреда у насељима), потребно је да се одмах реализује ППОВ капацитета од 45.000 ЕС. То 

не искључује могућност да се у неком далеком недефинисаном временском пресеку у будућности 
догради, ако буде потребан, још један модул за 15.000 ЕС. У том случају, мало вероватно имајући у 

виду демографске и друге тенденције, могућност фазне градње би још више истакла значај избора 

„SBR“ технологије. Такав фазни развој има бар две велике предности: (а) не долази до непотребног 

''преинвестирања'', изградњом постројења које ће тек у будућности достићи планирани капацитет; 

(б) предимензионисана ППОВ нису добра ни у функционалном погледу, јер се пуна ефикасност 

процеса пречишћавања отпадних вода постиже управо у условима оптимално димензионисаних и 

искоришћених објеката, а у условима предимезионисаних постројења ти ефекти су смањени.  

Друга веома важна планска одлука је да се све отпадне воде из технолошких процеса у РТБ Бор 

групе пречишћавају у оквиру тог великих технолошког система и доводе до нивоа квалитета да тако 

пречишћене воде смеју да буду испуштене у Борску реку преко посебног испуста. Без испуњења тог 

циља нема никаквог смисла реализовати постројење за пречишћавање комуналних отпадних вода 

града Бора, јер отпадне воде из технолошких процеса РТБ представљају знатно веће ефлуентно 

оптерећења и опасност за Борску реку од отпадних вода насеља. Због тога се намеће веома битан 

динамизам изградње система за заштиту квалитета вода, којима се штити Борска река:  

(а) реконструкција канализације града Бора у циљу стварања чисто сепарационог система, који је 

предуслов за реализацију ППОВ града Бора; 

(б) реализација технолошких поступака и стављање у успешну функцију постројења за 

предтретман отпадних вода из технолошких процеса у РТБ Бор групе, како би се те воде довеле до 
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нивоа квалитета који дозвољава да буду упуштене у Борску реку, а у складу са правилницима и 

нормативима Србије који регулишу ту материју, а који се односе на МДК – максимално допустиве 
концентрације за пречишћене отпадне воде пре њиховог испуштања у водотоке; и 

(в) реализација постројења за пречишћавање отпадних вода града Бора. 

Активности под (а) и (б) међусобно нису условљене, али је реализација активности (в) – изградња 

ППОВ Бора условљена извршењем активност (а) и (б). Неопходно је веома децидно истаћи: без 

стављања у функцију реконструисане, сепарисане канализације насеља и успешног окончања 

активности на предтретману отпадних вода РТБ апсолутно би било погрешно градити ППОВ Бор.   

Значајна предност одабраног решања са посебним постројењима ППОВ на сливу Борске реке и 
Брестовачке реке је у томе што у таквој диспозицији нису потребни спојни цевоводи ради 

обједињавања канализације која је развијана на два слива у јединствен систем, а нису потребне ни 

додатне пумпне станице, које би биле неопходне за препумпавање канализационих садржаја из 

система у сливу Брестовачке реке у канализациони систем у сливу Борске реке. Не ради се само о 

економским и урбаним проблемима које изазивају бројне пумпне станице, већ су у питању и услови 

њиховог одржавања. А пракса је показала да у таквим канализационим системима са бројним 

пумпним станицама сваки испад из погона макар само једне од њих ствара велике урбане, 
еколошке и социјалне проблеме.  

Планирање два ППОВ у сливовима Борске и Брестовачке реке треба решити по принципу 

једнообразности и истих технолошких линија, како би се знатно смањили трошкови одржавања оба 

постројења. Управни садржаји, магацин за хемикалије, лабораторије за анализе квалитета воде и 

неки слични садржаји могу се решавати заједнички, чиме би се знатно добило на економичности 

оба ППОВ. Требало би априорно усвојити да се управљачко-информациони систем тако пројектује 

(могућа примене SCADA система) да се може реализовати у модулима на оба постројења, са 
централизованим центром информатичке обраде и управљања системима.  Ако би се та постојења 

решила са истом технологијом и истотипном опремом, остварило би се знатно економичније текуће 

и на инвестиционо одржавање оба ППОВ.  

Процес тражења оптималног решања за канализационе системе и постројења за пречишћавање 

отпадних вода (ППОВ) Бора и Брестовца био је доста дуг, због следећих разлога: (а) због сложених 

услова конфигурације терена, јер се град налази на развођу сливова две реке – Борске и 

Брестовачке, (б) због мешовитог типа канализације, по коме су главни колектори који започињу од 
улива Болничког потока (дужине 7,1 km), решени у виду општег система, док је канализациона 

мрежа решена као сепарациони систем, што постаје неодрживо у условима реализације ППОВ, те 

се мора претходно обавити сепарација система и на главним одводницима, а то је веома захтеван 

посао и (в) због веома тешких услова за лоцирање ППОВ, делом због теренских услова у зони 

пријемника (Борске реке), делом због утицаја депонија и јаловишта које представљају ограничења у 

простору.  

У процесу тражења најприхватљивијег решења канализације и ППОВ разматране су три варијанте:  
I: централизован систем, у коме се све отпадне воде насеља - и из слива Борске реке и из слива 

Брестовачке реке - доводе до заједничког ППОВ, на Борској реци на подручју КО Слатина у 

близини садашњег излива,  II: варијанта са два ППОВ, по једним у сливу Борске и Брестовачке 

реке, III: најдецентрализованија варијанта, укупно четири ППОВ: ППОВ Бор (за све отпадне воде из 

насеља која се налазе у сливу Борске реке), и три ППОВ у сливу Брестовачке реке: ППОВ 

Брестовац (за истоимено насеље и насеља до близу Бањског Поља), ППОВ Бањско Поље (Бањско 

Поље и Брестовачка бања) и ППОВ Борско језеро (насеља у комплексу око Борског језера).  
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Скица 2: Концепција каналисања отпадних вода у Бору (Генерални пројект, IV „Јарослав Черни“, 2004.) 
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Скица 3: Подужни профил постојећег тунела главног колектора   (Генерални пројект, IV „Јарослав Черни“, 2004.)
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У процесу вредновања и избора решења усвојена је варијанта II која је по конфигурацији система 

готово иста као у случају централизоване варијанте, али нема њену највећу слабост: неопходност 
препумпавања канализационих вода из слива у слив са три црпне станице (ЦС Брестовац, ЦС Бор 

II и ЦС Бор II-1) које би биле неопходне у централизованој варијанти. Варијанта II је поуздано 

решење јер препумпавања канализационих садржаја носе и санитарни ризик у условима било 

каквих нерегуларних услова у систему (кварови ЦС, прекид у снабдевању електричном енергијом, 

итд). Та варијанта је полазиште за израду Плана детаљне регулације за ППОВ Бор. 

У оквиру Генералног пројекта објекат ППОВ Бор је само оквирно лоциран крај Борске реке, 

низводно од садашњег излива колектора низводно од пруге, али није ни просторно ни висински 
прецизније лоцирано. ППОВ је решено на тада коришћен класичан начин, са технологијом са 

механичким и секундарним третманом. Та концепција технологије пречишћавања је просторно 

захтевнија и мање ефективна у погледу излазних параметара пречишћених вода у односу на 

садашњу  технологију.   

3. ПРОМЕНА КОНЦЕПЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

БОРА  

Имајући у виду значајне технолошке, али и економске и еколошке помаке који су учињени у новије 

време са усавршаваем технологије пречишћавања отпадних вода насеља, неопходно је да се 

концепција ППОВ Бор измени у односу на раније решење, преласком на СБР (SBR) технологију, 

која има врло значајне предности у односу на раније. SBR технологија (енглески „Sequencing 

Batch Reactor“) сада је највише коришћена метода третмана санитарних и предтретираних 

индустријских отпадних вода. Њене су предности: • нешта сажетији просторни габарити објеката и 

читавог постројења, због чега се лакше позиционира у простору, јер се, као што је познато, још увек 

са извесним предрасудама и одбојношћу гледа на сва ППОВ као на суседе урбаних зона насеља, • 
економичнија реализација, • већа ефикасност пречишћавања по свим кључним показатељима 

квалитета воде, јер је омогућен и терцијални третман. У принципу, то је значајно унапређена 

класична метода третмана отпадних вода са активним муљем и дубинском аерацијом. Кључна 

модификација је да се по СБР технологији три главне технолошке операције пречишћавања 

одвијају у једном грађевинском објекту – биореактору – чиме се остварују три циља: просторна и 

економска рационализација постројења и побољшавање укупних ефеката пречишћавања. 
Технолошке операције у биорекатору се односе на: (а) процес пуњења и аерације, (б) процес 

таложења и бистрења третираних употребљених вода, (в) процес пражњења избистрених вода и 

њихово усмеравање према водотоку пријемнику пречишћених вода.  

Ради се о биолошком реактору који се користи и као таложник уз секвенцијално, тј. наизменично 

пуњење и пражњење два идентична базена у којима један циклус третмана отпадних вода траје 4 

сата. Постоје две линије у којима се наизменично одвијају билолошки процеси, при чему сваки 

реакциони базен има дванаесточасовно пуњење и аерацију отпадних вода, док друга половина 
дана отпада на друге две операције, таложење и испуштање третираних отпадних вода. Постоји 

више варијанти СБР система које су зависно од корисника модификоване и прилагођене разним 

нивоима третмана, при чему је биолошки реактор подељен на два дела од којих је један мањи и 

представља тзв. селектор, а други већи и представља главни биореактор. Биореактори су 

снабдевени су дифузорима ваздуха који су распоређени по целој површини базена, пумпама за 

рециркулацију активног муља, као и уређајима за испуштање избистрене воде који су специјално 
конструисани да могу контролисано да одводе избистрену воду без пливајућих материја и 

повлачења исталоженог муља. У базену се преко сонди за мерење концентрације кисеоника 

контролише његов садржај и унос, подешава динамика и капацитет рада дуваљки, чиме се утиче на 

рационалну потрошњу електричне енергије, помоћу аутоматског подешавања и управљања 
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информационим системом SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Интензивном и 

продуженом аерацијом у периоду пуњења биореактора постижу се позитивни ефекти процеса 
нитрификације и редукције садржаја органског загађења, као и уградња дела фосфорних једињења 

у ћелијску грађу микроорганизама. Ту се истовремено врши и рециркулација активног муља, при 

чему се суспензија ''активни муљ-вода'' враћа на почетак базена - селектора у коме се одвија 

процес денитрификације и интензивног мешања са новом сировом отпадном водом. У селектору је 

успостављена аноксидна зона у којој се одвијају процеси редукције нитратних једињења до 

елементарног азота, као и делимично уклањање фосфора.  

Након проласка отпадне воде кроз селектор и мешања са суспензијом повратног активног муља, 
маса улази у главни биореактор у коме се одвија процес нитрификације и разградња растворених 

органских материја у процесу продужене аерације. Ток отпадне воде из селектора ка биореактору 

је ламинаран и мешање отпадне воде и активног муља је потпомогнуто компримованим ваздухом, 

који се уноси у реактор помоћу дуваљки ниског притиска и система пулсирајућих, перфорираних 

гумених мембрана. 

Пошто је уклањање фосфора и спуштања његове концентрације испод дефинисаних граница 

кључна мера заштите вода од процеса еутрофикације, у случају недовољног уклањања присутних 
фосфорних једињења из отпадне воде биолошким поступком предвиђена је могућност дозирања 

раствора FeCl3 као помоћног средства за њихово хемијско исталожавање. У саверменим ППОВ 

комплетан процес третмана отпадних вода у биореактору се води и контролише аутоматски из 

командне собе, а цео процес се ефикасно и флексибилно контролише управљачко-

информационим системом  SCADA.  

Обично се постављају захтеви да се у СБР постројењима остваре високе ефективности 

пречишћавања, у складу и са Директивом ЕU 91/271/EEC и њеном допуном 98/15. Један од могућих 
критеријума ефективности се оквирно дефинише следећим границама показатеља пречишћених 

вода: 

CBPK5 ≤ 6 mgO2/L CNH3-N ≤  1,0 mgN/L, 

CHPK  ≤ 50 mgO2/L CNtot    ≤  6,0 mgN/L   и 

Csusp.mat. ≤ 10 mg/L CPtot    ≤  1,0 mg/L. 

Испуњење тих услова ће се тражити и од ППОВ Бора.  

Капацитет за будући ППОВ предвиђен је за 45.000 еквивалентних становника (у сливу сада има око 
30.000 становника). Локација ППОВ има резервни простор за евентуално проширење капацитета 

ако се таква потреба искаже у будућности. ППОВ функционише оптимално за реално сагледан 

капацитет према реално сагледаним количинама и саставу отпадних вода. 

4.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  

4. 1. ПОДЕЛА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА НА МАЊЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ  И  ПЛАНИРАНА НАМЕНА 

ПРОСТОРА  

Намена простора у ПДР-у утврђује се према подели Планског подручја на следеће просторне 

целине и коридоре: 

 тунел постојећег главног колектора отпадних вода Бора, који би у наредном периоду након 

санације требало да служи за одвод атмосферских вода;  

 тунел новог главног колектора комуналних отпадних вода града Бора; 

 коридор колектора отпадних вода са сасервисном саобраћајницом од новог тунела до ППОВ; 
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 просторну целину која обухвата локацију постројења за пречишћавање комуналних отпадних 

вода заједно са заштитним зеленилом, приступним путем и прикључцима на водоводну, електро 

и телефонску мрежу; и 

 део корита Борске реке. 

Предложена намена простора за локацију ППОВ (димензије 80 x 240 m’ са заштитним појасом) 

може се сматрати оријентационом. Коначна намена простора и распоред објеката биће утврђени 

приликом израде техничке документације. Поред ППОВ ПГР обухвата коридор главног колектора 

са приступном саобраћајницом  и деоницу приступног пута у дужини од  око 500,00 m са оптичким 

каблом и водоводном цеви у банкини пута. 

Прикључак на електроенергетски систем Бора оствариће се путем надземних (ваздушних) 

електроводова. 

Коридори постојећег и новог колектора одређени су путем висинских кота дна колектора и  

координата карактеристичних тачака, које мора да се провере кроз израду техничке документације. 

Табела 2: Биланс планиране намене простора 

Намена Површина (ha) 

Локација ППОВ 3,10 

Коридор планираног колектора и саобраћајнице 0,55 

Саобраћајни плато  0,07 

Коридор приступне саобраћајнице  0,32 

Уређење бујичног тока 0,28 

Водно земљиште 4,76 

Шумско земљиште 1,46 

Укупно 10,54 

4.2.  ПОСТОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ГЛАВНИ КОЛЕКТОРИ 

Постројење се реализује на простору на левој обали Борске реке, око 2.750,0 m узводно од села 

Слатина, односно од ДП II А-166, јужно од постојеће пруге и пута ДП II Б-393 на парцели нето 

габарита 80×240 m, са заштитним појасом од по 10 m са низводне и две бочне стране и од 60 м 

са узводне стране. Тачна кота тог платоа биће дефинисана пројектом ППОВ, којим се бира 

најрационалнија варијанта постројења, али се у оквиру ПДР-а она предвиђа у опсегу 261,5 - 262,5 

mnv. Тај плато за реализацију ППОВ оствариће се делимичним усецањем у долинску падину 

(према прузи) и насипањем према Борској реци, уз геотехничку консолидацију. У циљу 
обезбеђивања стабилности и носивости тла терена на коме се реализује постројење, осигурање 

према спољној косини пруга и према кориту реке треба реализовати потпорним АБ зидовима. 

Обавеза пројектанта је да изврши испитивање провирних вода из правца депонија, јер постоје 

озбиљне индикације да те воде могу бити агресивне на бетон због свог киселог карактера услед 

преовлађујућег присуства пирита. У том случају, пројектом треба предвидети техничко решење 

(дренажа, врста бетона и његове заштите) које је поуздано у таквим околностима.   

Пројектовање постројења ППОВ Бор ће се вршити према СБР технологији, развијајући притом целу 
технолошку линију и све пратеће објекте на Планском подручју. Диспозицију постројења треба 

решавати имајући у виду доста ограничене просторне услове. 
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Постојећи магистрални колектор отпадних вода завршава се испод насипа пута ДП II Б-393 и 

железничке пруге и ту испушта отпадне воде у Борску реку. Нови колектор за отпадне воде ће се, 
такође, реализовати армирано бетонским тунелом, чији ће излазни положај бити низводно од пута 

и пруге близу испуста постојећег тунела.  

Слапиште шахта новог тунела-колектора треба пројектовати тако да се обезбеди несметан транзит 

чврсте материје у отпадним водама Бора. Треба обезбедити несметан приступ и том везном шахту 

и слапишту на његовом дну, у циљу контроле функционисања и одржавања тог хидраулички 

нестандардног објекта. Практично једини могући приступ том објекту је из низводног правца, из 

ППОВ. У складу са праксом пројектовања колектора за отпадне воде насеља брзина у колектору 
треба да буде до око 3 m/s.    

Веома је битна и динамика реализације планираних хидротехничких објеката, која је изнуђена 

веома сложеним условима у канализационом систему Бора који се реконструише, обнавља и 

употпуњава са ППОВ: 

(1) најпре се реализује нов тунел, у коме ће бити смештен колектор за отпадне воде насеља, 
по пројекту и технологији који ће бити коначно усвојен; на бази усвојене технологије ископа тунела 
пројекат ће решити и пратеће објекте (силазни шахт за приступ улазном порталу тунела); током те 
реализације евакуација атмосферских и отпадних вода обавља као до сада, старим колектором;  

истовремено са изградњом новог тунела мора да се изврши реконструкција секундарних колектора 
у градској мрежи; 

(2) након реализације тунела у њему се монтира цевовод за евакуацију отпадних вода 
(планирано Ø 600), који треба да буде тако причвршћен и конструкцијски осигуран имајући у виду 
чињеницу да ће касније извесно време тунел бити двонаменски, јер ће њиме бити евакуисане и 
атмосферске воде, док трају радови на обнови старог колектора;  

(3)  у наредној фази се реализује спој колектора за отпадне воде који је монтиран у тунелу са 
колектором који води долином реке ка ППОВ; тај спој се обавља на начин како то буде усвојио 
пројектант, у оквиру једне или више степеница, са објектима за дисипацију енергије, са слапиштем 
на споју, итд.; као нераздвојни део те фазе радова реализује се и одговарајући привремени 
слапишни објекат на излазу из тунела, који ће служити за безбедан рад тунела током прелазног 
периода када буде служио и као објекат за евакуацију атмосферских вода;  

(4) након реализације тог спојног дела може се активирати рад тог дела колектора 
канализације за отпадне воде насеља, као и рад ППОВ; динамику изградње ППОВ треба потпуно 
ускладити са горе наведеним радовима на припреми колектора; не сме се десити да ППОВ буде 
саграђено, а да нису завршени горе наведени радови на доводном колектору; наиме, реализација 
ППОВ подразумева и обавезни пробни погон ППОВ, што је врло важна обавеза пројектанта и 
извођача радова, а то се може урадити само ако је завршена и потпуно оспособљена читава 
колекторска траса за отпадне воде насеља, што подразумева и све прикључке на нови колектор;   

(5)  тек након завршетка свих активности може се приступити искључивању старог тунела из 
функције и радовима на његовој санацији; за радове на обнови тог тунела користи се приступна 
саобраћајница од ППОВ; у склопу тих радова реализује се и одговарајућа везна слапишна 
конструкција на крају будућег колектора за атмосферске воде, која је важна да обезбеди 
хидрауличку и морфолошку стабилност на месту испуста атмосферских вода у долину; ту 
конструкцију, којом, у ствари, почиње ток Борске реке, треба уклопити у нову диспозицију објеката у 
долини (долински цевовод којим води отпадне воде до ППОВ, регулација Борске  реке са извесним 
њеним измештањем у десну страну у зони ППОВ, положај објекта  којим су повезани цевовод у 
тунелу са цевоводом низводно, итд) и 

(6) након завршетка санације старог тунела на њега се прикључује кишна канализација, 
затвара се улаз кишне канализације у нови тунел, врши се инспекција цевовода да није оштећен у 
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том прелазном периоду рада и почиње редовна експлоатација и одржавање канализационог 
система и ППОВ.   

Података о квалитету отпадних вода нема, а ако их има неких они су из даље прошлости (2004.) и 

нису употребљиви, јер се ради о анализама разблажених отпадних вода из мешовитог 

канализационог система. Зато се треба ослонити на поменути број ЕС, на додатна мерења 

квалитета отпадне воде у дужим сувим периодима, на местима у сепарационим деловима 

канализационог система за отпадне воде, али и на аналогије са показатељима квалитета отпадних 

вода у насељима сличних величина и нивоа урбанизованости и повезаности за водоводни и 

канализациони систем.   

Реализација ППОВ подразумева потпуну сепарацију канализационих система на подручју Бора, 

тако да се према ППОВ усмеравају само отпадне воде насеља. Пожељно је да се на местима у 

мрежи где је то погодно изврши такво повезивање колектора за атмосферске воде са колекторим 

за отпадне воде насеља да се део кишних вода током растућег хидрограма отицаја, оног који 

испира запрљане саобраћајнице, прелије у канализацију за отпадне воде и усмери према ППОВ. 

То је пожељно због тога што су те кишне воде испирања често загађеније од канализационог 

садржаја насеља, јер је у том садржају суспензије која се формирала испирањам саобраћајних 
површина било кишом, било током чишћења улица прањем водом из цистерни, знатно повећан 

садржај суспендованих честица, нафтних деривата и тешких метала. Зато је врло битно са 

гледишта ефеката заштите да се такве воде прихвате и усмере према ППОВ.   

Врло је битан динамизам реализације реконструкције канализације и изградње ППОВ. Било би 

погрешно и нереално истовремено приступити реконструкцији канализације и изградњи ППОВ. 

Редослед је недвосмислено јасан: најпре се морају извршити радови на раздвајању система 

отпадних и атмосферских вода, па тек када се већ сагледава завршетак тог посла кренути са 
изградњом ППОВ. Уколико би се усвојио супротан редослед ППОВ не би могло да ради, што би 

довело до његовог и технолошког и економског слома.  

Реконструкција канализационог система са садашњег мешовитог на сепарациони систем не 

искључује могућност да у неким периодима киша веома великих интензитета до ППОВ доспевају и 

већи протицаји од рачунатих у сувом времену (Qrač.s.v. ), јер се и поред најбољих контрола не може 

спречити да се у канализацију за отпадне воде нe сливају и кишне воде. Због тога би требало да 

пројектант размотри могућност да се пре уласка у ППОВ направи прелив којим би се доток који 
стиже до почетка технолошке линије пречишћавања ограничио на само 2×Qrač,s.v.  да не би превелик 

доток разблажених вода угрозио нормално функционисање ППОВ.  

Привредни и други производни и сервисни субјекти која своје отпадне воде испуштају у градску 
канализациону мрежу морају да буду контролисани са становишта поштовања  Уредбе о граничним 
вредностима емисије у воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 67/11 и 48/12). 
То је веома битно јер сада, у условима који су настали током транзиције, има прозводних и 
сервисних субјеката и у стамбеним објектима (мала привреда), који могу да испуштају у 
канализацију за отпадне воде чак и опасне токсичне материје, оне које би доспевањем у ППОВ 
могле да униште процес биолошког пречишћавања. 

Постројење ППОВ се пројектује и гради по СБР технологији. Пројектант ће решити технолошку 

линију према најновијим искуствима реализације таквих постојења. Имајући у виду да је терен 

предвиђен за ППОВ сада у виду долинске падине која треба да се припреми засецањем према 

прузи (уз обезбеђивање стабилности тако засечене падине) насипањем према реци, могуће је да 

се без икаквих тешкоћа реализује плато са пожељним котама и пожељним подужним и попречним 
нагибом. Оквирна средња кота платоа креће се у опсегу 263-265 mнм, а подужни пад тог платоа ће 

се прецизније утврдити током пројектовања ППОВ. Генерално, ради се о денивелацији од 
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најузводније до најнизводније тачке платоа од мин. 1 m, идући низводно. Тачно висинско лоцирање 

тог платоа условљено је захтевом да технолошку линију треба решити тако да се читав процес 
одвија гравитационим течењем од улаза у ППОВ до краја процеса, на испусту пречишћене воде у 

одводни колектор који води према Борској реци као реципијенту. Да би се реализовао тај врло 

важан циљ економичне експлоатације ППОВ, простор на коме се реализује постројење се може 

решити у виду платоа на различитим котама. Пракса показује да се то ограничава на денивелације 

од око 1,5 m. У технолошкој линији пумпање предвидети само где је то неопходно, а неоходно је на 

линији муља.  

У оквиру ППОВ развија се технолошка линија која по току воде подразмева најважније објекте: 
базен са грубом и фином решетком и чистилицама, аерисани песколов, разделно-ревизионо окно, 

изравнавајући базен, СБР реакторе, уређаја за пражњење и упућивање пречишћене воде према 

излазном цевоводу, којим се пречишћена вода испушта у Борску реку низводно од платоа на коме 

се налази ППОВ. Ту су и пратећа линија муља и сви пратећи објекти у којима се налази опрема која 

опслужује процесе.   

Технолошку линију тока воде и пречишћавања прати и одговарајућа линија муља. Вишак муља из 

предтретмана и СБР танкова се одводи до спремника за вишак муља, одакле се пумпама одводи 
на даљу обраду, дехидратацију и смештање у складише муља. Одатле се третиран и 

стабилизовани муљ одвози на депонију муља. Пратећи објекти у линији муља су објекти за 

припрему и дозирање полимера за третман муља, пумпе за напајање центрифуга, пумпна станица 

технолошке воде.  

Пожељно је локацију за депонију муља одабрати негде у близини постројења; предлог је да буде у 

склопу градске депоније комуналног отпада. Локација депоније и њено уређење треба грађевински 

тако обезбедити да се ускладиштени стабилизовани муљ не односи у окружење ни при падавинама 
највећег интензитета.   

При разматрању карактеризације (разврставања) и поступања са дехидратисаним муљем обавезно 
имати у виду важећу Уредбу о одлагању отпада „Сл. гласник РС бр. 56/10, 92/2010.“. То је утолико 
важније уколико се зна да се у овом муљу могу очекивати повећане концентрације тешких метала, 
које никако не смеју да касније посредно, преко воде из водотока, доспеју у ланац исхране.  

Пројектант ће димензионисати све објекте и пратеће уређаје ППОВ према оптерећењу од 45.000 

ЕС. Искључиво ради априорног сагледавања наопходног простора за плато читавог постројења и 
његово висинско уређивање, а на основу анлогије са реализованим објектима по СБР технологији 

приближно истих капацитета, дају се оквирни габарити главних објаката, оних који су меродавни за 

сагледавање просторног обухвата објеката ППОВ (прве две цифре дужина и ширина, трећа цифра 

дубина или висина објекта, а четврта, дубина,  ако је дубина тог објекта променљива: објекти 

трафо станице: 14 × 9 m, базен са решеткама и чистилицама 16 × 6 × (дубина према потреби 

укопавања у зони улаза цевовода у постројење, а ако је потребна ЦС она се реализује на том 

месту), аерисани песколов: 27 × 9,5 × 7 m, објекат дуваљки за песколов: 4,5×3×4 m, резервоар за 
изравнавање пре уласка у СБР реакторе: 32 × 21 × 4 m, СБР реактори: 53 × 36 × 5,5 × 7,5 m, 

дуваљке за СБР реактор: 17 × 5,5 × 6 m, објекат за прихват муља: 11×8×6,5 m, објекат за 

дехидрацију и обраду муља: 23 ×18 m, управна зграда са лабораторијом и информационим 

системом: основа око 15 × 15 m у оквиру управне зграде. Све наведене величине су оквирне, 

наведене само ради провере довољности простора који се резервише за развој ППОВ и пратећих 

садржаја, а Пројектант може, оптимизирајући диспозицију, опрему и коштање радова, да се уклапа 

у тај простор на начин како му то буде одговарало. Услов је да локација самог ППОВ буде 
заштићена од деловања спољних неповољних утицаја (велике воде, геотехнички утицаји, утицаји 
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могућих агресивних подземних вода, итд.) и уређена вегетацијом на начин да се на најпогоднији 

начин уклопи у окружење. 

За висинско уређење (насипање) терена меродавна су укопавања аерисаног песколова од око 7 m, 

као и дно СБР реактора које ће бити укопано приближно око 7,5 m.  Технолошку линију процеса 

треба пројектовати са гравитационим током вода од објекта до објекта. Пречишћена вода се из 

биореактора посебним колектором за пречишћену воду доводи до испуста у Борску реку, одмах 

низводно од платоа ППОВ.       

У оквиру управне зграде ППОВ предвидети лабораторију са опремом и информациони систем 

SCADA којим се мере, обрађују и информационо срећују показатељи квалитета пречишћених вода.  

Да би се реализовао плато за ППОВ потребно је да се Борска река на потезу од око 500 m измести 

у десну страну, ближе десној падини те доста узане долине. При регулацији реке на том потезу 

треба предвидети потребне обалоутврде, посебно на конкавном делу кривине, а стабилност корита 

на флувијалну ерозију по потреби обезбедити попречним праговима.  

Од ППОВ па до месту на коме се реализује спој долинског цевовода колектора са цевоводом који 

се гради у тунелу предвиђена је градилишно-сервисна саобраћајница ширине 3,5 m са обостраним 

банкинама. На платоу у зони грађења спојне конструкције и слапишта из излазног тунала за 
атмосферску воду реализује се плато довољан за окретање возила и рад машина. 

Саобраћајнице унутар постројења решити тако да буде омогућан прилаз теретних возила до свих 

објеката постројења. Имати у виду и да ће се за неке делове опреме при истовару и уграђивању 

користити и покретне дизалице. У зони објеката који током одржавања подразумавају приступ 

теретних возила (објекти трафо станице, чистилице решетки, песколова, сви објекти на линији 

муља, итд.) обезбедити приступ теретним возилима и простор за манипулације са утоваром и 

истоваром материјала у фази одржавања. Нивелете унутрашњих саобраћајница решити са 
минималним подужним падовима, изузев на местима прелаза између евентуалних платоа 

постројења. Пројектована ширина унутрашњих саобраћајница је 3-4,0 m, а одводњавање 

атмосферских вода решити унутрашњим колекторима, којима се вода одводи ван круга ППОВ и 

упушта у смеру ка Борској реци.  

Ограду око ППОВ решити као класичну ограду око индустријских објеката, са ниским парапетним 

зидом у виду АБ темељне стопе, а решетка ограде треба да има густину која онемогућава приступ 

животиња у круг постројења. Металну улазну капију ширине 5 m, решити као и ограду да онемогући 
провлачење животиња, са платоом који омогућава несметане улазно-излазне маневре теретних 

возила.  

Објекти се реализују на насутом, консолидованом и за грађење припремљеном терену на коме се 

предвиђа ППОВ. Треба водити рачуна о томе да ће након изградње објеката део површина које 

нису запоседнуте објектима и саобраћајницама бити покривен хумусним слојем, како би био 

пејзажно  уређен: травњаком између свих објеката и саобраћајница високом вегетацијом која треба 

да буде засађена свуда по ободу ППОВ, све до ограде постројења. Уређивање читавог круга ППОВ 
мора се обавити према наменском пројекту пејзажног уређења простора. 

4.3.  СМЕРНИЦЕ ЗА НАСИПАЊЕ  И  УРЕЂЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ  ППОВ 

Пошто ППОВ делом треба да се реализује на терену који ће бити зесечен према падини, а насут 

према Борској реци, геотехничка и конструкцијска сигурност свих објеката у оквиру ППОВ зависи од 

квалитета реализације насипање и сабијања материјала. Не сме доћи до диференцијалних 

слегања објеката који се налазе на делу платоа који је усечен у падину и делу који је реализован 

насипањем. Због тога се за операцију ископа и насипања, као и консолидације тог простора мора 
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урадити посебан геотехнички пројекат насипања и набијања, у коме ће се предвидети распоре 

маса ископа и насипања, технологија рада, и читав процес стриктне контроле читавог процеса 
ископа и насипања, који обухвата контролу материјала из ископа или позајмишта, разастирање 

материјала, фино планирање пре набијања, квашење, набијање и читав процес контроле 

квалитета. Насипање се ради у слојевима, чија ће дебљина и процедура насипања и сабијања бити 

прецизно дефинисана пројектом. Наводе се само кључни захтеви који ће се детаљније разрадити 

геотехничким пројектом насипања и консолидације терена.  

Користе се расположиви материјали из ископа у падинском делу, а у случају надостатка, из 

позајмишта (камена дробина, земља, итд.). На смеју се уграђивати материјали органског порекла 
(корење, биомаса) које би током времена због деловања биохемијских процеса промениле своје 

механичке особине. Врсту и квалитет материјала за насипање контролисати при утовару на 

позајмишу и при истовару и разастирању, како би се отклонили неупотребљиви материјали. 

Геотехничким пројектом насипања предвидети све процедура контроле квалитета у свим фазама 

реализације насипања, имајући у виду доле наведене важеће прописе за контролу материјала, при 

чему неке од тих прописа треба користити само за материјале који су сумњивог квалитета. 

Терен који ће се насипати мора да буде припремљен за ту операцију, што ће бити предвиђено 
геотехничким пројектом. Тамо где постоји, мора се отклонити сав нанет материјал (муљ, наплавине 

органског порекла, итд.) који би нарушавао геотехничке карактеристике насутог и геотехнички 

консолидованог платоа на коме ће се реализовати ППОВ. Пројекат ће предвидети технологију 

насипања и сабијања, дебљину слојева, нагиб, начин одвођења атмосферских вода током 

извођења радова.  

Пројектом ће се предвидети технологија набијања, примењена механизација, редослед набијања (у 

начелу од ивици према средини), контрола квалитета. Уколико се након набијања и контроле 
квалитета не наставља одмах с насипањем следећег слоја, већ се наставља с насипањем после 

већег временског периода, под различитим временским приликама, пре насипања треба поново 

контролисати квалитет збијености. Са набијањем се у том случају може почети тек онда када је 

испитивањем поновно доказан квалитет збијености. Контрола квалитета се обавља по напред 

наведеним још увек важећим прописима.  

Пројектом насипања биће дефинисани и критеријуми за оцену квалитета уграђивања и 

консолидовања насутог материјала, при чему се оквирно дају потребне границе модула 
стишљивости током контроле, са плочом Ø 30 cm: за материјале са 20-35% камених материјала 

МС=20-30 MPa, за материјале са више од 50% каменог материјала МС = 40 MРa. Пројектом ће бити 

предвиђен начин контроле (динамика по слојевима и број места на простору на коме се насипање 

обавља, као и начин пријема радова.  

4.4.  ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,  НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ    

4.4.1.  ПРАВИЛА  ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

На обухваћеним површинама у оквиру планираног грађевинског подручја мења се постојећа 

катастарска парцелација ради формирања парцела за изградњу јавних објеката (комуналних, 

саобраћајних, водних) на јавном земљишту. Постојећа катастарска парцелација се мења и ради 

редефинисањаг водног земљишта у складу са планским решењима, фактичким стањем на терену и 

утврђеном линијом промене катастарске културе и класе. 

Грађевинске парцеле се формирају на основу валидног и ажурираног катастарског плана и пројекта 

геодетског обележавања, а према овереном пројекту парцелације и препарцелације. Промена 
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катастарске парцелације изван грађевинског подручја спроводи се према геодетском елаборату 

исправке граница суседних парцела у јавном власништву. 

Утврђују се следећа правила за формирање грађевинских парцела према утврђеним основним 

наменама и посебним урбанистичким карактеристикама, које обухватају следеће катастарске 

парцеле: 

‒ грађевинска парцела ГП 1 (саобраћајни плато) делови к.п. бр. 1219 и 7693; 

‒ грађевинска парцела ГП 2 (коридор главног и сервисне саобраћајнице колектора) делови к.п.бр. 
1211, 1212 и 7693; 

‒ грађевинска парцела ГП 3 (регулација бујичног водотока) део к.п. бр. 1212; 

‒ грађевинска парцела ГП 4 (локација постројења за пречишћавање отпадних вода) делови к.п.бр. 
1208, 1211, 1212 и 7693;  и 

‒ грађевинска парцела ГП 5 (коридор приступне саобраћајнице) делови к.п. бр. 1212, 1213, 1214, 
1215, 1216, 1241и 1245. 

Формирање грађевинских парцела се обавља према динамици реализације планиране изградње, 
динамици прибављања земљишта, односно регулисаног права грађења и пренамене шумског 
земљишта у грађевинско у складу са законом. 

Положај новоформиране катастарске парцеле у режиму водног земљишта дефинисан је 
регулационим линијама (граница Планског подручја и граница грађевинског подручја), односно 
границом површине за уређење и одржавање корита и осигурање обала и то по линији између 
тачака А4-Р1, па између тачака Р1-Р9- Р12'-Р15-Р18-Р21-А18 и од тачке А18 по граници ПДР до 
тачке А4. 

Грађевинске парцеле се формирају тако што се од делова катастарских парцела образује једна 
парцела или се формирају исправком граница суседних катастарских парцела на начин како се то 

утврди у урбанистичко-техничкој документацији. Орган надлежан за послове државног премера и 

катастра доноси решење о формирању катастарских парцела. 

Грађевинска парцела Г1 се формира и за потребе изградње евакуационих органа и уређење 

излазних партија  (портални и бочни крилни зидови у функцији усмеравајуће грађевине, за пријем 

брдских притисака и оптерећења са саобраћајног платоа) доводних тунела постојећег и планираног 

главног колектора градског сепаратног канализационог система, укључујући  и фазу грађења када 
се евакуација и испуштање атмосферских вода обавља путем новог тунела. Размотрити 

оправданост уградње „коанда решетки“ чиме се може избећи изградња посебних песколова или као 

муљни испуст користити бочни канал за пријем прибрежне воде. Отпадне атмосферске воде из 

окна изабране конструкције могу се спровести цевима кроз насип саобраћајног платоа.  

Сличан принцип преливања ће се применити и код регулације бујичног водотока (Г3 и припадајући 

део Г2, односно на делу коридора главног канализационог колектора између профила А48-Р9 и 

Р12-Р12' након извођења успорних насипа и других техничких интервенција на умирењу и 
прихватању бујичних вода. Као алтернатива слободном (сегментираном) или бочном бетонском 

преливу са саобраћајницом по круни која садржи бетонски канал за колектор, могуће је решење са 

земљаном насутом преградом, темељним испустом и обезбеђењем изливне грађевине. Решење 

које буде изабрано приликом израде техничке документације од значаја је за вертикалне 

регулације, а тиме и за редефинисање планиране нивелације, све у складу са правилима уређења 

ПДР-а. Приликом израде техничке документације размотриће се потреба извођења бетонских 

прагова у речном кориту на оба места излива (уз Г1 и Г3), као и на делу излива пречишћене 
отпадне воде. 
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По ободу саобраћајног платоа формираће се канал који ће се уливати у бетонски одводни канал у 

коридору главног колектора и у реципијент путем пропуста кроз сервисну саобраћајницу.  

Формирање грађевинских парцела биће извршено на основу пројекта парцелације након доношења 

Плана детаљне регулације. Пројектом парцелације могу, по потреби у складу са решењима из 

техничке документације, да се изврше мање измене границе парцела утврђене Планом детаљне 

регулације. 

4.4.2.  ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ 

Земљиште на Планском подручју је у јавној својини са успостављеним надлежностима на 

коришћењу, управљању и одржавању, а све у циљу његове опште употребе, посебно у вези са 
водним правима (водно земљиште и воде, водни објекти – евакуација вода из колектора, 

комунални објекти у оквиру градског канализационог система, прибрежне шуме и шумско 

земљиште у делу заштите од ерозије и бујица, све изван обима њихове привредне употребе). У 

основи, и након реализације планираних садржаја, с обзиром на њихов значај као комуналних и 

пратећих јавних објеката у оквиру градског канализационог система, неће се мењати обим и врста 

успостављених надлежности, али ће се редефинисати површине на којима ће се вршити 

појединачне делатности од општег значаја, а све у складу са новим режимом коришћења 
земљишта и спроведеним поступком административног преноса у јавном интересу.   

С тим у вези се успоставља нова урбанистичка регулација и то: 

1) по граници Планског подручја дефинисаној између тачака А1 и А67 чиме су издвојене све 

обухваћене површине јавне намене од суседних површина јавне или друге намене;  

2) по линији између тачака А4 - Р1; Р1 - Р9; Р9 - Р12' - Р15’; Р15’-Р17' и  Р17' -А17 по  којој се 

утврђују површине до границе Планског подручја у режиму водно земљиште;  

3) преостале обухваћене површине се уређују као површине у грађевинском подручју као површине 

јавног грађевинског земљишта и неизграђене површине за пошумљавање;  и 

4) унутрашње регулације у грађевинском подручју по граничним линијама коридора на делу 

приобаља где коридор пролази кроз шумско земљиште и по граничној линији локације ППОВ. 

4.4.3.  ПРАВИЛА НИВЕЛАЦИЈЕ 

Реализација планских решења није могућа без обимних радова на припреми терена за грађење, у 

највећој мери кроз извођење насипа (сви планирани насипи морају имати својства хидротехничких 

насипа) и стабилизацију постељице као њиховог завршног дела, грубо изравнање и фино 

планирања ископа и геотехничку припрему код земљаних или бетонских преградних или преливних 

конструкција. Нова нивелациона решења условљена су: 

‒ проценом  великих вода одређеног повратног периода (у случају да се као меродавне узимају 

20-огодишње воде, захтева се наадвишење обалних насипа до нивоа стогодишње велике воде, 

нарочито на месту планиране локације); велике воде ће се утврдити прорачуном и снимањем 

временских и екстремних протицаја током припреме за израду и израде техничке документације 

уз усклађивање са расположивим хидролошким и хидрометеоролошким подацима за сливно и 

суседно подручје; 

‒ висинским положајем портала, крилних зидова и евакуационих органа постојећих колектора чија 

се функција у целини или делимично задржава; 

‒ захтевима обезбеђења саобраћајног и приступа људства у фази грађења и током одржавања 

постојећих и планираног тунела; 

‒ захтеваним максималним / оптималним падовима главног колектора (0,2 %)  и условљеностима 

као што је: дубина мржњења, дубине проласка испод дна корита и уређених обала водотока на 
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месту евакуационих органа, захтевом преласка изнад конструкције прелива у зони уређења 

бујичног водотока; 

‒ захтевима успостављања одговарајућих нивелационих односа на уласку у локацију постројења 

за пречишћавање с обзиром на технолошке условљености; 

‒ потребом прихватања и спровођења каналима одређеног пада до места пропуста односно 

излива вода које се сливају са прибрежне стране ради одводњавања коридора главног 

колектора;  и  

‒ могућностима извођења потпорних конструкција и обалоутврда у циљу обезбеђења 

стабилности косина и осигурања обала на делу где се протицајни профил смањује услед 

грађевинских радова на припреми локације ППОВ. 

Без поузданих података о великим водама различитог повратног периода, а посебно о екстремним 

великим водама, као подлога за планирање нових нивелационих односа, послужило је геодетски 
снимљено хипсометријско стање. 

С обзиром на садашњу намену простора у функцији пријемника за отпадне воде из градског  

мешовитог канализационог система и атмосферских, преливних и провирних вода са површина и 

објеката у Индустријској зони, као и оцедних вода са припадајућег дела сливног подручја, ураслост 

углавном пошумљених прибрежних страна стрмог нагиба, мрежу повремених водотока која 

дренира целокупно сливно подручје,  али и изражене јаруге и спирнице, укључујући шумску просеку 

у коридору 110 kV далековода, на Планском подручју су успостављени јасни хипсометријски 
односи. Треба напоменути да су ови односи успостављени и услед хидротехничких радова у зони 

излива из тунела (евакуациони органи, уређење обала у циљу усмеравања тока и др.).  

На основу геодетског снимка Планског подручја, уздужни пресек разматраног водотока или профил 

водотока (на око 1100  m дужине тока) утврђен је између, оквирно, 267 m и 257,6 m (255,6 очитано 

као дно некадашњег минор корита и није од значаја за планска решења). Овако мало изражени 

падови утичу на и на мале брзине протока и задржавање таложног наноса, нарочито изражено са 

леве прибрежне обале до места локације ППОВ, а дуж локације и низводно, са десне стране. Ради 
нивелационе припреме терена на местима градње, део ових наплавина ће бити уклоњен и тло 

замењено у потребној дебљини.  

Препоручује да се рашчишћавање речног корита и долинских страна ради отклањања загађења, 

георемедијације и ревитализације водотока и приобаља, све у циљу еколошке заштите низводног 

подручја, насеља Слатина и прибрежног пољопривредног земљишта.  

4.5.   УРЕЂЕЊЕ  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА     

4.5.1.  УРЕЂЕЊЕ  КОМПЛЕКСА  ППОВ 

Зелене површине представљају јавне зелене површине које се формирају у оквиру комплекса 

ППОВ. У оквиру комплекса ППОВ зелене површине су непосредно око самог постројења (аерисане 

таложнице, зграда за дуваљке и дехидрацију, секундарног базена за муљ, изравнајућег базена, 

SBR реактора и зграде дуваљке SBR реактора) и управне зграде и то травнате површине. Зелене 

површине које се простиру рубним делом комплекса као и површина код паркинага и управне 

зграде се озелењавају различитим врстама покривача тла, цветним и жбунастим врстама.  

У циљу уређења зелених површина и озелењавања предметног простора неопходно је избор 

садног материјала извршити у складу са условима средине и уклопити га у амбијент, односно 

намену простора. За озелењавање користити аутохтоне врсте вегетације које припадају околној 

природној вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине. Избегавати инванзивне и 

алергене врсте. Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром у складу са 
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техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Жбуње садити на 0,5 m од  електро 

инсталација, а дрвеће на 1,5 m од водовода и канализације, 2,5 m од електро инсталација и 1,0 m 
од телекомуникационе мреже. Са циљем безбедног одвијања саобраћаја дрвеће садити 2,0 m од 

ивице коловоза, а шибље 2,0 m од ивице зелене траке док растојање стабала од објеката, у 

зависности од врста,  не би требало да буде мање од 4,5-7,0 m. Нивелационо-регулационим 

решењем терена и системом попречних и подужних падова на стазама и платоима, помоћу ригола 

и сливника, атмосферску воду одвести до кишне канализације или на слободне зелене површине.  

Око ППОВ се, у ширини од 10 m и 60 m’ узводно, формира заштитни појас од брзопрастућих врста. 

Пројектовању заштитног зеленог појаса претходе одговарајуће анализе, од којих зависи избор 
врста, као и остали параметри за пројектовање појаса.  

Уважавајући економски и еколошки аспект, размотрити садњу ''царске пауловније'' (Paulownia 

imperialis, синоним: Paulownia tomentosa). Основне карактеристике овог лишћара су брз раст – три 

пута брже расте од свих других лишћара, велики листови (15 - 40 cm) који имају не само еколошку 

вредност већ и употребну у сточарству док су цветови пауловније веома медоносни. Због брзог 

раста - три пута брже од других лишћара, може се користити већ после 10 година када достиже 

висину и преко 20 m, а дебљину преко 50 cm. Пауловнија услед свог дубоког кореновог система 
има и позитиван утицај у односу на ерозију земљишта. Такође, пауловнија је толерантна и није 

пробирљива према земљишту. 

Обавезна је израда главних пројеката озелењавања којим ће се дефинисати избор и количина 

дендролошког материјала, распоред, техника садње, мере неге и заштите као и предмер и 

предрачун.  Техничку документацију за подизање и уређење зелених  површине може да израђује 

предузеће или друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова 

израде техничке документације. Врсту техничке документације ускладити са потребним 
интервенцијама у складу са Законом о планирању  и изградњу. 

Уважавајући чињеницу да простор на којем је предвиђена изградња Постројења за пречишћавање 

отпадних вода заузима делове шума и шумског земљишта, као и чињеницу да је Планом 

предвиђено подизање заштитног појаса који би био у функцији производње техничког дрвета, 

неопходно је за планиране површине прибавити услове и сагласност надлежног предузећа  ЈП 

„Србијашуме“. 

4.5.2. ШУМЕ И ШУМСКО  ЗЕМЉИШТЕ     

У оквиру Планског подручја заступљене су шуме и шумско земљиште. Планом су обухваћене 

површине на којима се налазе шуме цера и вештачки подигнуте састојине осталих лишћара. План 

је у обухвату Газдинске јединице „Стол“ којом газдује Шумско газдинство „Тимочке шуме“ Бољевац. 

Основна намена шума обухваћеним предметним Планом је дефинисана као производња техничког 

дрвета и заштита земљишта од ерозије. 

Степен угрожености шума од пожара обухвата IV и V степен угрожености, у зависности од 

заступљене састојине. На мањем делу Планског подручја налазе се шуме високе заштитне 
вредности (HCVF-4), предствљају подручја која пружају основне природне користи у критичним 

ситуацијама. 

У складу са Правилником о шумском реду („Сл. гласник РС“, бр. 38/11 и 75/2016) сеча стабала, 

израда, извоз, изношење и привлачење дрвета и други начин померања дрвета од места сече, 

врше се у време и на начин којим се обезбеђује најмање оштећене околних стабала, подмлатка, 

земљишног покривача, остале флоре, фауне и објеката, као и спречавање загађивања земљишта 

органским горивима и моторним уљем.  
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За површине низводно и узводно од локације ППОВ предвиђено је пошумљавање. За 

пошумљавање користити врсте дрвећа које одговарју природној потенцијалној вегетацији и 
условима станишта. 

Ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица, у складу са Законом о водама 

(„Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012) спроводити превентивне мере у смислу забране 

радњи: пустошење, крчење и чиста сеча шума, огољавање површина, неконтролисано копање и 

преоравање ливада, пашњака и необрађених површина, затрпавање извора и неконтролисано 

сакупљање и одвођење тих вода, дуготрајно складиштење чврстог материјала, експлоатација 

речних наноса са дна или падина, осим за потребе обезбеђења пропусне способности корита 
бујица, изградња објеката који би могли да угрозе стабилност земљишта и друге радње којима се 

поспешује ерозија и стварање бујица.  

За било какву активност у шуми и на шумском земљишти потребно је прибавити сагласност ЈП 

„Србијашуме“. У случају промене намене површина дефинисану планским документом у 

шумарству, неопхпдно је, према члану 22. Закона о шумама, извршити измене и допуне Планског 

документа (Основа газдовања шумама за одговарајућу планску јединицу). Промена намена шума и 

шумског земљишта одређена је чланом 10. Закона о шумама.  

5.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

5.1. ИЗГРАДЊА КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ  И ППОВ 

Израда новог колектора и ППОВ подразумева реконструкцију основне каналске мреже на целом 

градском подручју. 

Објекти се реализују на насутом, консолидованом и за грађење припремљеном терену на коме се 
предвиђа ППОВ, али се води рачуна о томе да ће након изградње објеката део површина које нису 

запоседнуте објектима и саобраћајницама бити покривен хумусним слојем, како би био 

хортикултурно уређен: травњаком између свих објеката и саобраћајница, и високом вегетацијом 

која треба да буде засађена свуда по ободу ППОВ, све до ограде постројења. То уређивање 

читавог круга ППОВ мора се обавити према наменском пројекту хортикултурног уређења 

постројења.  

Пројектант је у обавези да испита неопходност реализације посебних мера заштите од провирних 
вода, посебно из правца депонија отпадних материјала из индустријског комплекса РТБ Бор групе. 

Током пројектног надзора грађења треба извршити и додатне анализе о количинама и квалитету 

провирних вода, како би се предвиделе и реализовале посебне мере заштите бетонских 

контрукција од евентуалних вода чији би хемизам могао да током времена угрожава конструкцију 

објеката. 

Уколико је донета валидна инвестициона одлука о грађењу ППОВ и постоји ревидован и прихваћен 

главни пројекат постројења, а радови на уређењу терена су још увек у току, пројекат може да 
предвиди и наменско усмеравање просторне динамике насипања, имајући у виду коте фундирања 

најдубљих објеката (песколов, биореактори, изравнавајући базен), како би се на минимум смањио 

дупли посао – најпре насипање и набијање, па након тога копање у насутом материјалу за 

фундирање и изградњу објеката који су највећим делом укопани у терен. Уколико наведен услов 

није испуњен насипа се до коте 262 mнм, како би се на тако припремљеном терену приступило 

обележавању објеката и радовима на њиховом фундирању и изградњи.  
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Скица 4: Оквирна намена простора – технолошка шема ППОВ                            
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Функционалност и ефикасност рада ППОВ директно зависи од стриктног сповођења принципа 

сепарације отпадних и кишних вода. Већ је наведено да у садашњем канализационом систему 
долази до мешања отпадних и атмосферских вода. Реконструкцијом објеката канализације треба 

спровести раздвајање та два система, јер је предуслов за реализацију ППОВ стриктна сепарација 

отпадних и атмосферких вода. Не може се избећи известан улаз атмосферских вода и подземних 

вода у канализацију за отпадне воде, али би тај удео кишних и подземних вода у садржају који стиже 

до ППОВ требало задржати у границама до око 15-20% од средњег дневног оптерећења (у L/s).  

Стриктно се морају поштовати прописани услови о МДК (максимално дозвољеним концентра-
цијама) ефлуената у отпадним водама које се упуштају у канализацију за отпадне воде, јер је то 
предуслов за стабилан и ефективан рад планираног ППОВ. Ти услови о МДК регулисани су 
''Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање'' (уредба Владе Србије из 2011., 05 број: 110-4924/2011-2 од 25. августа 2011., „Сл. 
гласник РС бр. 67/11, пречишћено 48/12“). У прилозима Уредбе дефинисане су вредности МДК за 
све загађујуће материје у отпадним водама. Уколико неки привредни субјекат по неком од 
загађујућих ефлуената прекорачује правилником дефинисане вредности у обавези је да 
предтретманом изврши пречишћавање до нивоа МДК који је прописан правилником, јер је то 
предуслов за дозволу за прикључивање на канализацију.  

Имајући у виду да се све више и на нивоу домаћинстава (''породични посао'') одвијају разни видови 
производње или услужних делатности које доводе до емисије отпадних вода са разним видовима 
загађујућих ефлуената, услови из претходног става се односе и на њих, јер се опасни загађујући 
ефлуенти, који могу да угрозе функционисање ППОВ, нарочито биолошког третмана, могу наћи и 
на нивоу таквих породичних производних или услужних делатности. Нарочито су опасне токсичне 
материје, које угрожавају или онемогућавају биолошко пречишћавање отпадних вода.    

Канализационе инсталације се морају трасирати на начин: ▪ да не угрожавају постојеће или 

планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта, ▪ да се подземни простор и 
грађевинска површина рационално користи, ▪ да се поштују прописи који се односе на положај у 

односу на друге инфраструктурне системе, ▪ да се води рачуна о геолошким особинама тла и 

поземним водама.  

Хоризонтално растојање канализационих цеви у односу на зграде, дрвореде и друге затечене 

објекте не сме бити мање од 2,5 m, јер је то услов за несметано отклањање кварова и приступ 

мањих грађевиснких машина за послове одржавања и поправке кварова.   

При паралелном вођењу линијских система истим коридором минимално дозвољено растојање 
канализационих колектора у односу на друге инсталације сме да износи: растојање међусобно 

најближих периметара водоводних и канализационих цеви: 0,5 m, растојање у односу на цев 

гасовода: 1,0 m, растојање до цеви са електричним и телефонским кабловима: 0,5 m.  

Пројектом реконструкције канализационе мреже прописаће се минимални пречници цеви, опсези 

најмањих и највећих подужних падова цевовода, као и начин реализације каскадних шахтова. 

Једна од могућности је да пречници канализационих цеви не буду мањи од Ø 250, а кућних 

прикључака Ø150. Максимални и минимални нагиби канализационих цеви условљени су брзином 
течења, како би се обезбедила транспортна способност за пронос каналског садржаја без 

исталожавања. Оквирно се у овој фази може усвојити да најмања брзина струјања воде треба да 

буде 0,4 m/s при дубини пуњења канала од 2 до 3 cm или 0,65 m/s када је канал пун до врха, јер су 

те брзине довољне за одржавање чврстих честица у суспензији. Уколико се ове вредности не могу 

постићи, морају се спроводити одговарајуће техничке мере (чешће испирање, и др.). Максимална 

брзина струјања је усвојена да износи 6 m/s када је канал испуњен до врха. 
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Минимална дубине укопавања колектора за отпадне воде: најмања дубина је условљена 
могућностима гравитационог прикључивања кућних инсталација на улични цевовод и износи 2 m до 
темена цеви. У посебним теренским условима та дубина укопавања до горњег дела цевовода може 
се смањити на 1 m, али само ако не угрожава прописане подужне падове цеви и услове 
прикључивања објеката на канализационе колекторе. Испуњеност колектора: уобичајено је да је у 
нормалним околностима испуњеност колектора при меродавним рачунским протицајима 50-70%, 
али варира зависно од места у мрежи. 

На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и вертикалном 
смислу, промене пречника цеви, као и на правим деоницама на приближном растојању од 160 m’ 
постављају се ревизиони силази од бетонских цеви Ø 1000 mm са бетонским дном у облику кинете 
истог радијуса као и одводне цеви, а на завршном елементу шахте се постављају ливено-гвоздени 
шахт поклопци одговарајуће носивости у складу са саобраћајним оптерећењем.  

Забрањује се прикључивање на канализацију за отпадне воде олука и одвода кишних вода из 
дворишта. То је резолутни захтев, јер би се у случају непоштовања те забране у условима 
падавина великог интензитета  канализациони систем за отпадне воде нашао под притиском, што 
би довело до изливања отпадних вода кроз шахтове на улице и врло озбиљног угрожавања 
санитације града.  

Забрана из предходног става важи у инверзном смеру: изричито је забрањено прикључивање 
отпадних вода на кишне колекторе.  

Подужни падови канализационих колектора се одређују према техничким прописима у зависности 

од пречника цеви. Спојеве прикључака објеката на колекторе врши искључиво орган јавног 

комуналног предузећа, a остале инсталације у објектима може изводити само овлашћено лице или 
овлашћено предузеће. Органи комуналног предузећа имају право да контролишу исправност 

инсталације и у објектима корисника. Њихова је и дужност и обавеза  да проверавају да ли се из 

објеката испуштају отпадне воде са прекораченим вредностима МДК (уколико се ради о 

производним и сервисним делатностима, било у локалима или стамбеним зградама), као и да није 

дошло до прикључења кишне канализације на колекторе за отадне воде. На главном споју са 

канализационим колекторима не смеју се обављати било какве измене без накнадног одобрења, а 

евентуалне измене обавља  искључиво комунални орган надлежан за канализационе системе. 

5.2. ИЗГРАДЊА НОВОГ ТУНЕЛА  И  НОВОГ  КОЛЕКТОРА 

Прихватају се положаји, димензије и коте тунела новог колектора са аналитичким подацима 

и графичким решењима из Генералног пројекта као основа за планска решења и 

пропозиције ПГР-а. Правила уређења и правила грађења за секундарне колекторе и 

каналску мрежу градског подручја утврђују се у Плану генералне регулације градског 

насеља Бор. Приликом израде техничке документације утврдиће се коначне коте, положај и 

димензије тунела. 

Ископ новог тунела кружног пресека и радијуса са V = 1,25 m изводи се машински на  дужини од око 

3.300,0 m, од споја са старим тунелом до излазног портала. 

Геолошка грађа дуж трасе даје могућност  изградње тунела са четири различита типа подградног 

система: 

 израда торкрета, 

 израда армираног торкрета, 

 израда армираног торкрета са анекреима и 

 подграда челичним талпама и луковима или примена монтажних сегмената. 
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С обзиром на дужину тунела и неопходност брзе изградње, условљене реалном могућношћу да се 

постојећи колектор заруши, намеће се решење да се изградња новог тунела обави методом која 
даје краће време изградње, помоћу кртице која ће формирати кружни отвор у стенској маси. 

Са унутрашње стране прокопаног тунела поставља се кружна  армирано-бетонска конструкција 

дебљине 25,0 cm’. 

У зонама у којима је стенска маса нестабилна, (то су зоне раседа и јаловишта), предвиђа се 

примена сегмента методе, тј. да се уграде армиранобетонски монтажни сегменти. Сегментна 

метода захтева монтажне префабриковане сегменте високе марке бетона (МБ 50), са везама 

сегмената које омогућавају водонепропусност, са обовезним инјектирањем зазора између профила 
који копа машина и спољне контуре сегментне облоге. 

Постављање унутрашње цеви пречника 600 mm се ради накнадно. У боку кружног отовра накнадно 

се ради армиранобетонско корито за полагање монтажне ПВЦ цеви, затварање цеви, израда 

монтажних ревизионих отвора, израда одваздушавања на местима ревизионих вертикалних 

шахтова на сваких приближно 300 m, тј. у зонама у којима је мања дубина надслоја. 

5.3.  ПРИСТУПНИ И СЕРВИСНИ ПУТ     

Правила грађења за приступну саобраћајницу утврђена су у складу са условима ЈП Путеви Србије 
бр. 953/19994/17-1 од 16.10.2017. године. 

Приступни пут до локације ППОВ обезбеђује се из насеља Слатина у продужетку улице која води 

до железничке станице у дужини од око 2.750,00 m (долином Борске реке око 1.500,00 m и кроз 

насеље Слатина 1.250,00 m) и даље према Бору државним путем ДП IIA – 166. Планом детаљне 

регулације утврђују се правила грађења за део приступне саобраћајнице у дужини од око 500 m до 

ППОВ. Правила грађења за преостали део приступног пута до насеља Слатина биће  утврђена у 

Плану детаљне регулације насеља Слатина. 

Саобраћајница у насељу Слатина је ограничена већ реализованим објектима, који се не могу 

рушити, и оквирне је ширине око 3,5 m. Та ширина се задржава и даље, али се на тој деоници пута 

реализује нова конструкција горњег строја, са асфаллтом као површинском обрадом. Као улазни 

параметар приликом изградње приступног пута и реконструкције постојеће улице у Слатини 

усвојити рачунску брзину до 40 km/h, са минималним радијусом хоризонталне кривине од 75 m, који 

је једнак најмањем постојећем радијусу хоризонталне кривине на посматраној деоници пута. 

Учесталост саобраћаја је минимална, испод 10 возила дневно. Коловозна конструкција се 
пројектује за теретна возила средње категорије. 

Пројектовати ширину коловоза саобраћајнице 3,5 m, са издигнутим или упуштеним ивичњацима. 

Тамо где је то могуће, без рушења и експропријација, у договору са власницима, код 

реконструкције дела саобраћајнице у насељу извршити проширење, где за то има услова. 

Почетак и крај пута уклопити у нивелацију ППОВ и постојећег пута (улице) у Слатини. 

Новопројектовану нивелету поставити тако да не проузрокује превелике земљане радове. 
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Табела 3: Аналитички подаци за тунел новог колектора (Генерални пројект, IV „Јарослав Черни“, 2004.) 

Чвор Стационаже Х (m) Y (m) Коте Сливна површина (ha) Напомена 

 терена дна колек. непроп. проп. укупна  

10 3+ 045,80 7588860,75 4881633,83 363,10 335,47     

Т1 2+624,43 7588951,47 4881222,34 359,06 328,68 31,5 35,4 67,0  

Т2 2+162,92 7589051,32 4880771,76 357,34 321,76 25,0 84,1 109,2  

Т3 2+094,32 7589066,17 4880704,79 362,44 320,73 26,5 43,3 69,8  

Т4 1+969,74 7589093,13 4880583,16 375,19 318,86 - - -  

Т5 1+910,42 7589122,57 4880531,66 373,86 317,96 - - -  

Т6 1+851,10 7589176,00 4880505,89 366,60 317,96 - - -  

Т7 1+698,94 7589326,50 4880483,46 341,70 314,78 9,5 53,6 63,0  

      92,5 216,4 309,0 Укупне сливне површине 

Т8 1+497,74 7589525,50 4880453,78 380,00 311,85 - - -  

Т9 1+337,74 7589683,75 4880430,18 375,00 309,51 - - -  

Т10 0+987,74 7590029,92 4880378,56 408,00 304,41 - - -  

Т11 0+118,01 7590890,14 4880250,29 317,22 291,73 - - -  

          

Т12 0+053,75 7590954,19 4880245,06 312,05 290,79 - - -  

          

Т13 0+000,00 7591001,31 4880270,92 307,23 290,00 - - -  
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Скица 5: Подужни профил новог тунела главног колектора (Генерални пројект, IV „Јарослав Черни“, 2004.) 
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Скица 6: Попречни пресек новог тунела (Генерални пројект, IV Јарослав Черни, 2004.)   
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Скица 7:  Попречни профил ППОВ – пресек А-А  
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У профилу приступне улице, поред саобраћајне функције, обезбедити простор за пролазак 

инфраструктурне мреже, као и објекте за прикупљање, одвођење и заштиту од површинских вода. 
Попречне профиле и коловозну конструкцију саобраћајнице димензионисати према меродавном 

саобраћајном оптерећењу. Радијус закривљења на раскрсницама је мин. 7,5м (изузетно 6,5м). 

Саобраћајне површине пројектовати применом одговарајућих прописа, као и применом важећих 

правилника и стандарда из ове области.  

Начин организације саобраћаја на приступној саобраћајници подразумева забрану паркирања у 

попречном профилу саобраћајнице. Планирати паркирање у оквиру граница будућег комплекса 

постројења за пречишћавање отпадних вода. 

У оквиру комплекса ППОВ планирати интерне саобраћајнице, тротоаре и паркинге за опслуживање 

планираних садржаја. Прилазна саобраћајница након уласка у комплекс постројења треба да 

обезбеди кружни ток кретања по ободу планираних садржаја, тако да буде омогућан прилаз мањих 

теретних возила до свих објеката постројења 

Осовина саобраћајница је дефинисана аналитичким елементима и приказана је на графичком 

прилогу број 3: План саобраћаја, нивелације и регулације у размери 1: 1000. Нивелата 

саобраћајнице је променљива са максималним подужним нагибом од 15%. Попречни пад коловоза 
је једностран, износи 2%, усмерен преко банкине и околног терена у Борску реку. 

Приступна саобраћајница до ППОВ ће се користити као прилаз до постојећих поседа који се налазе 

између приступног пута и железнчке пруге Бор – Зајечар и то диектно или путем пробијања 

шумских и пољопривредних путева. 

Израда приступне саобраћајнице обухвата припремне радове, укључујући прибављање земљишта, 

израду урбанистичко-техничке и техничке документације, обележавање трасе и објеката, сва 

геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање 
и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, израду привремене 

саобраћајнице у фази грађења; израду усека и насипа од рефулираног песка и песковито-

шљунковитог материјала са збијањем у слојевима са хумузирањем и затрављивањем банкина, 

планирање постељице коловоза и коловозне конструкције за предвиђено саобраћајно оптерећење, 

одводњавање, саобраћајну сигнализацију и др.  

Поред трасе новог колектора предвиђа се изградња сервисне саобраћајнице на одстојању 1 m од 

колектора у дужини од око 800 m. Подужни профил саобраћајнице прати нагиб главног колектора.  

С обзиром на то да је ова саобраћајница у рангу сервисног и приступног пута, усвојена је иста 

типска коловозна конструкција са асвалтним застором као код приступног пута до ППОВ. 

Ширина пута је 3,50 m са обостраним банкинама од 0,5 m. На карактеристичним местима, извршити 

проширење пута на спољашну и унутрашњу страну са  истим радијусом који је у осовини пута, чиме 

се обезбеђује минимална проходност за сервисна возила. На крају пута испред портала тунела 

потребно је обезбедити манупулативни простор. 

На страни пута поред колектора предвиђа се израда бетонског ригола, ширине 0,50 m, којим би се 
смањио утицај еродирања и контролисано одвела површинска вода која се слива са стрмих страна 

леве обале Борске реке.  

Коридори приступног пута и сервисног пута са главним колектором, у деловима где ће бити 

потребни усеци или насипање терена, биће обезбеђени бетонским потпорним зидовима. 
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Сервисни пут и главни колектор ће премостити бујични поток у зони раседа узводно од ППОВ 

одговарајућом бетонском конструкцијом која ће бити дефинисана у оквиру израде техничке 
документације. За уређење бујичног потока у ПДР-у је резервисана одговарајућа грађевинска 

парцела. 

 

Скица 8: Карактеристичан пресек кроз сервисни пут и колектор  

 
Скица 9:  Карактеристичан пресек кроз  приступни пут 

Испред два постојећа и планираног тунела главног колектора на излазу у Борску реку планира се 

проширење сервисне саобраћајнице које треба да омогући прилаз порталима тунела у циљу 

изградње новог као и реконструкције постојећих тунела. Испод планираног проширења 

саобраћајнице посебним каналима треба да се обезбеди одвођење атмосферских и других вода из 

сва три тунела као и постављање главног новог колектора за отпадне воде из градског насеља Бор. 
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Проширење саобраћајнице омогућује формирање градилишта за изградњу новог и реконструкцију 

постојећег портала тунела.  

Конструкцију коловозних површина планираних саобраћајница (приступног пута до ППОВ и 

сервисне саобраћајнице) утврдити кроз израду техничке докумантације на основу ранга 

саобраћајнице, меродавног оптерећења и геомеханичких услова. Коловозни застор мора бити у 

функцији саобраћајнице, подужних и попречних нагиба, као и начина одводњавања застора. 

5.4. ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ, ЕЛЕКТРО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ 

Прикључак на водоводну, електро- и телекомуникациону мрежу биће обезбеђен на следећи начин: 

‒ водоводна цев биће прикључена на постојећу водоводну мрежу Борског водовода у Слатини; 

‒ електровод реда 10 kV биће прикључен на дистрибутивну мрежу Бора преко постојећег 

далековода од 10 kV и  коридором вођен до ТС 10/04 kV на платоу ППОВ; и 

‒ оптички  кабл биће прикључен на МСАН у Слатини. 

Водоводна цев и телефонски кабл биће положени у банкину приступне саобраћајнице. 

Планско подручје ПДР-а обухвата коридоре предметних прикључака у дужини од око 500 м од 

локације ППОВ. Остатак коридора обрађује се у Плану детаљне регулације за насеље Слатина. 

Постројење ППОВ се обезбеђује водом за пиће повезивањем са водоводом села Слатина. Ради се 
о минималним количинама, само за пиће и санитарне потребе у оквиру управне зграде ППОВ које 

ће дефинисати Пројектант током пројектовања управне зграде у ППОВ. Воде за технолошке 

потребе – за испирања уређаја, као и за обезбеђивање протока за противпожарну заштиту, 

обезбеђује се коришћењем пречишћене воде у ППОВ. Дистрибутивни цевовод технолошке воде на 

постројењу треба да задовољи и услове (капацитет, притисак) који се траже за нормално 

функционисање хидрантске мрежа на постројењу. У складу са одговарајућим правилником за 

противпожарну заштиту у водоводу постројења треба обезбедити проток од 10 L/s, и притисак од 
2,5 бара. Положајем хидраната треба обезбедити безбедност свих објеката у оквиру ППОВ. 

Пројектант ће дефинисати начин захватање пречишћене воде и резервоара воде за технолошке 

потребе, као и положај пумпи, којима се обезбеђују услови за коришћење те вода за технолошке 

потребе, као и за обезбеђење притска од 2,5 бара који се траже за противпожарну заштиту.  

Услови за израду пројеката електроенергетских објеката, технички нормативи за изградњу надземних 

електроенергетских водова, као и услови укрштања, паралелног вођења и преласка преко других 

инфраструктурних инсталација и објеката прописани су „Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ, 

бр. 65/88 и „Службени лист СРЈ, бр. 18/92) и условима ЕПС дистрибуција бр. 8.У.1.0.0.-Д-

10.08.252900/2-2017 од 30.10.2017. године. 

Од активности које имају карактер припремних радова, а које спадају у први приоритет непосредне 

изградње, може се издвојити изградња далековода 10 kV и ТС 10/0,4 kV, за напајање ППОВ.  

Планирано ППОВ биће прикључено на дистрибутивни систем електричне енергије преко  нове ТС 

10/0,4 kV и прикључног вода 10 kV изведеног на бетонским стубовима са СНСКС-ом  ХHE 48/О-А 3 
х (1 х 50) + 50. Прикључење извршити на далеководу 10 kV „Парапет Железничка станица теретна  

- Оштрељ“, при чему ће у магистралном далеководу бити уграђен нови одвојни стуб 12/1000 са 

линијским растављачем за вертиклану монтажу са полужним погоном и одводницима пренапона. 

За потребе прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије, биће издати 

посебни услови за пројектовање и прикључење по подношењу захтева од стране надлежног јавног 

предузећа. 
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Прикључак објекта за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке на телекомуникациону 

мрежу извршиће се дуж приступног пута од насеља Слатина до локације постројења. Укупна 
дужина прикључка је око 2800 m. 

Према условима „Телекома Србија“ број III-05 350-70 0d 22.06.2017, прикључак ће се реализовати 

тако што ће се, у фази изградње/реконструкције приступног пута, од телекомуникационог 

приступног чвора МСАН у Слатини до објекта, у коридору приступног пута, положити ПЕ цев 

пречника 40 mm, у коју ће се касније увући оптички кабл. 

У банкини тог пута са леве стране гледано од Слатине према постројењу, положити ПЕ цев 

пречника 40 mm и  завршити је у управној згради. Полагање цеви извршиће извођач Телекома. При 
самом извођењу радова на изградњи приступног пута инвеститор/извођач радова треба 

благовремено да обавести „Телеком Србија“ – Извршну јединицу Зајечар, ул. Драгослава 

Срејовића 13, ради синхронизовања радова на полагању цеви.  

5.5.  УРЕЂЕЊЕ КОРИТА  БОРСКЕ РЕКЕ 

Због изградње ППОВ, колектора и сервисних путева биће заузет део водног земљишта које 

припада Борској реци. Због тога је неопходно усмерити ток Борске реке према десној обали, 

поготово поред локације ППОВ.  То ће се постићи одговарајућим уређењем водотока, односно, 
продубљивањем корита поред десне обале реке. 

Приликом пројектовања и изградње колектора и приступног пута обезбедити одговарајућа техничка 

решења за излив атмосферских вода из градског колектора, техничких вода из погона РТБ Бор 

групе и мањих потока поред леве обале Борске реке. 

Приликом израде техничке документације за ППОВ, неопходно је прорачуном проверити сигурност 

локације ППОВ, главног колектора и саобраћајница од великих вода из слива Борске реке. 

Меродавне количине великих вода Q1% и Q2% израчунати на бази добијених званичних 
хидролошких података од Републичког хидрометеоролошког завода Србије. Истовремено 

предвидети мере обезбеђења стабилнoсти обала, дна корита, самог цевовода и осигурање 

изливне грађевине од ерозивног дејства вeликих вода. 

6.  СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРОСТОРА  

6.1.  ЖИВОТНА СРЕДИНА        

Заштита животне средине, посебно, вода на подручју Плана детаљне регулације од намерног или 

случајног загађивања и других утицаја засниваће се на примени следећих општих пропозиција и 
мера заштите: 

1) технолошке мере заштите: 

‒ смањење ефлуената на самим изворима загађења, 

‒ прелазак на чистије технологије, са мање отпадних вода при свим реконструкцијама погона РТБ 

Бор групе, као и реализацију постројења за пречишћавање индустријских отпадних вода у 

оквиру индустријског комплекса; 

‒ реализација постројења за пречишћавање насељских отпадних вода на Борској реци; 

‒ увођење нових технологија у преради отпадних вода из рударства и металургије укључујући 

третман опасних материја; и  

‒ реконструкција дотрајале канализационе мреже Бора; 
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2) водопривредне мере заштите: 

‒ реконструкција канализационих система са циљем усмеравања отпадних вода ка постројењу за 

пречишћавање;  и 

3) организационе мере заштите: 

‒ превентивно деловање забраном стављања у промет опасних материја за квалитет вода 

увођење стандарда за ефлуенте, у складу са праксом у ЕУ, 

‒ економски стимуланси за промену „прљавих“ технологија и смањење потрошње вода 

производњи,  и 

‒ увођење система мониторинга и еколошког управљања у индистријским и јавним предузећима и 

‒ спровођење принципа „загађивач плаћа“. 

Посебни услови заштите животне средине обухватају: 

‒ заштиту водотока Борске реке приликом извођења грађевинских радова, 

‒ уређење дела измештеног корита Борске реке у зони ППОВ; 

‒ израду заштитног појаса ППОВ пошумљавањем брзорастућим врстама; 

‒ спречавање неконтролисаног излива отпадних вода у реципијент Борске реке; 

‒ спречавање растурања чврстог садржаја из ППОВ (муља) приликом транспорта до одлагалишта 

и др. 

Meре заштите ваздуха су: 

 постројење за третман отпадних вода у току рада генерише непријатне мирисе који настају 

уласком сирове отпадне воде, а потичу из гасова који се ослобађају из отпадних вода (водоник 

сулфид, меркаптани, кетони, амини итд). Најинтензивнија емисија непријатних мириса је током 

летњих месеци, када је температура сирових отпадних вода највиша, а најмање интензивна је 

зими; 

 гасови који настају приликом процеса пречишћавања отпадних вода у самом систему, не смеју 

слободно да се испуштају у атмосферу, већ се морају третирати како би њихове карактеристике 

и квалитет били у складу са важећим правилником о квалитету ваздуха; 

 зелени (шума) појас око градилишта се препоручује као допунска мера за ублажавање 

негативних утицаја; садња вегетације (дрвеће / жбуње) на границама локације ППОВ; 

 редовни прегледи канализационе мреже, посебно гравитационе канализације ради спречавања 

настајања водоник сулфида;  

 редовне инспекције канализационог система, како би се благовремено открили било какви 

недостаци и предузеле одговарајуће корективне мере;  и 

 обавезно је сађење заштитног зеленог појаса на граници постројења. 

Мере за заштиту вода су: 

 ради заштите од загађења, потребно је рад, одржавање и контролу ускладити са Уредбом о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(“Сл. гласник РС”, бр. 67/11, 48/12);  

 у складу са прописима спроводити редовно праћење ефлуента и воде реципијента, укључујући 

мерење свих релевантних параметара неопходних за мерење ефикасности постројења и 

утицаја на воду реципијента – Борске реке; 

 редовни прегледи канализационог система од стране оператера, ради благовременог 

откривања било каквих недостатака и предузимања одговарајућих мера;  
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 технолошки процес пречишћавања отпадних вода у ППОВ мора бити ефикасан и равномеран 

тако да се добије квалитет пречишћене воде који неће угрозити прописани квалитет воде у 

реципијенту, при меродавном протицају; 

 пречишћене отпадне воде (комуналне отпадне воде) које се испуштају из постројења за 

пречишћавање у реципијент-Борску реку, морају најмање испунити дате граничне вредности 

емисије из Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 67/11 и 48/12);  

 остаци који настају у процесу пречишћавања комуналних отпадних вода морају испуњавати 

граничне вредности емисије за остатке који настају у процесу пречишћавања комуналних 

отпадних вода прописане су Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 

воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 67/11 и 48/12);  

 инвеститор је у обавези да спроведи мере за смањење загађивања ваздуха у поступку 

пројектовања, градње и редовног рада постројења и спроводи мере заштите за спречавање 

емисије загађујућих материја у ваздух у количини већој од граничних вредности емисије;  

 за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, инвеститор је 

дужан да примени техничко - технолошке мере заштите или да обустави рад, како би се 

концентрације загађујућих материја свеле у прописане вредности;  

 забрањено је испуштање у јавну канализацију свих отпадних вода које садрже хазардне 

супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетно деловати на могућност пречишћавања 

вода из канализације, које могу оштетити канализациони систем и постројење за пречишћавање 

отпадних вода, које могу негативно утицати на здравље лица која одржавају канализациони 
систем и постројење;  и 

 обавезна је редовна контрола стања цевовода и њихових спојева, контрола црпних станица и 

осталих објеката у функцији система управљања отпадних вода (ревизионих окана, сливника, 

прекидних комора) и контрола опреме на постројењу за пречишћавање отпадних вода. 

Мере заштите здравља становништва су: 

 предузети редовни преглед система отпадних вода у циљу правовременог идентификовања 

проблема у систему, и предузимања одговарајућих активности ремедијације;  

 мере за спечавање непријатних мириса;  

 мониторинг рада ППОВ у циљу оптимизације процеса третмана и избегавања неприхватљивог 
утицаја;  и 

 превенција и контрола настајања инсеката (комараца и др.). 

6.2. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ     

У обухвату Плана, у складу са расположивом документационом основом, нема заштићених 

подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите еколошки значајних подручја и 

међународних еколошких коридора еколошке мреже РС, нити евидентираних природних добара. 

Усклађивање коришћења простора за потребе развоја с потребема и циљевима очувања природе 

засниваће се на потпуном поштовању прописаних мера и режима заштите од стране надлежних 
установа. Поштујући основне принципе заштите природе, постојећу законску и планску основу као и 

актуелно стање предметног простора основна концепција промовише заштиту, очување и 

унапређење постојећих ресусра –шума и шумског земљишта уз Борску реку и одрживо коришћење 

и управљање.  

Услед планираних активности може доћи до нарушавања и промена шумских екосистема а што 

може довести до низа промена као што су промена микроеколошких услова, фрагментација 
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станишта, промена водног режима у земљишту, појава клизишта, ерозија, сукцесија биљних и 

животињских заједница и услова биотопа. С тим у вези, потребно је поступати у складу са 
Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, 

угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама за њихово очување 

(„Службени гласник РС“, бр.35/10), Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и 

заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10, 47/11 и 

98/16), Правилником о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и 

сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, бр. 72/2010) у циљу очувања 

природних вредности (станишта и биодиверзитета). 

Решења инфраструктуре и комуналних објеката треба усагласити са прописима о заштити животне 

средине како би се обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха. Уређењем приобалног појаса, 

очувати травну вегетацију у што већој мери. У складу са Законом о водама („Сл. гласник  РС“, бр. 

30/2010, 93/2012) приликом захватања вода из водотока мора се низводно од водозахвата 

обезбедити минимални одрживи проток, узимајући у обзир, нарочито: хидролошки режим водотока 

и карактеристике водотока са аспекта коришћења вода и заштите вода, стање акватичног и 

приобалног екосистема. 

Уколико се током радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или 

минералошко-петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својства природног добра, 

потребно је обавестити Завод за заштиту природе Србије и предузети све мере како не би дошло 

до оштећења до доласка одговорног лица. 

6.3.  УРЕЂЕЊЕ  ПРОСТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Природне, еколошке, техничке и технолошке несреће и инциденти чији је узрок човек могу створити 

изазове, ризике или претње по безбедност људи и добара на Планском подручју у обиму од 
ванредног догађаја до ванредне ситуације.  

Мере и поступци за отклањање опасности и смањење њихових последица, укључујући просторно-

планске мере, инструмент су безбедносне политике, при чему се предност даје заштити људи, 

критичне инфраструктуре и виталних објеката. У вези са тим, плански приступ специфичној и 

комплексној проблематици заштите од природних и изазваних катастрофа има полазиште у 

савременом концепту и пракси опште људске безбедности. Oсновне концепције, смернице и 

решења за организацију, уређење и изградњу простора, засноване су на Стратегији националне 
безбедности, са циљем да у најмањој могућој мери утичу на  за заштиту становништва, физичких 

структура, других материјалних добара и природних ресурса, функционисања привредних и других 

делатности, комуницирања и руковођења у акцидентним и другим условима опште угрожености на 

ширем простору. При том је плански приступ конципиран на стратегији прихватљивог ризика од 

присутних облика угрожености, односно на критеријуму да повећани трошкови пројектовања, 

изградње и финансијских улагања којима би се могла спречити оштећења или рушења и губици 
људских живота не смеју да премаше трошкове на отклањању последица могућих акцидената.  

Реализација мера и активности заштите спроводи се и директном применом планова заштите од 

удеса у рударско-металуршком сектору и другим привредним друштвима на територији општине 

Бор за које надлежни министар пропише обавезну израду тих планова. Што се тиче процене 

угрожености од ризика услед удесних ситуација у комплексу РТБ Бор групе  према најкритичнијем 

сценарију, узета је у обзир његова мала вероватноћа. Посебни значај треба дати успостављању 

постудесног мониторинга. 
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С обзиром на то да се планска решења односе на кључне комуналне објекте градског 

канализационог система чија је заштита и функционисање од општег значаја, неопходно је 
припремити, оносно ажурирати општински оперативни плани управљања мерама заштите и другим 

мерама за обезбеђење унутрашње безбедности у ванредној ситуацији и то у оквиру припрема и 

јачања кључне инфраструктуре за потребе одбране и заштите, обезбеђења инструмената јавног 

осматрања, упозорења и узбуњивања, спречавања, ограничавања и управљања последицама 

штета, управљања мобилисаним ресурсима, организације и спровођења бриге о људима који 

траже склониште и у оквиру планирања, организације и спровођења заштите историјских и 

културних добара. 

Неопходно је да надлежни органи локалне самоуправе донесу одлуку о ажурирању оперативних 

планова, а пре свега да израде оперативне годишње планове за одбрану од бујичних поплава, 

план заштите од пожара локалне самоуправе и др. у циљу усаглашавања са новом регулативом, 

усвојеном Стратегијом безбедности и просторно-планским пропозицијама. 

На Планском подручју и у окружењу не налазе се објекти из садржаја „Списка непокретности које 

нису неопходне за функционисање војске Србије, а које се стављају у функцију прибављања 

неопходних средстава за спровођење реформе система одбране и побољшања материјалног 
положаја војске Србије – МАСТЕР, 2006.  

Планско подручје je изложено појединачним опасностима (претње, хазард), које могу резултирати 

потенцијално штетним физичким догађајима, али и повећано присуство људи и њихова активност у 

до сада слабије запоседнутом простору  може изазвати губитак живота или повреде, оштећења 

имовине, друштвени и економски поремећај или деградацију животне средине. Током грађења и 

каснијег функционисања планираних садржаја могуће су претње (ризици) различитог порекла: 

природне (геолошке, хидрометеоролошке и биолошке) или изазване људским процесима 
(деградација животне средине и технолошке опасности). При томе, ризик увек подразумева 

последицу, па је идентификација ризика везана са мером могућих штета, с обзиром на способност 

заједнице да их савлада или отклони. Приликом идентификације ризика користиће се Упутство о 

методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и 

планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, број 

18/17-3). 

Питања везана за заштиту од елементарних (природних) непогода, техничких катастрофа и других 
облика угрожености могу се решавати само ако се третирају на основу комплексних критеријума 

техничког, економског и функционалног карактера и постигнутој отпорности заједница на опасности, 

посебно у условима изложености сушама, поплавама, метеоролошким непогодама и другим 

опасностима. Притом, знатно ефикасније и рационалније је предузимање мера на смањењу 

последица у фази планирања, а нарочито пројектовања, него на отклањању у каснијим фазама 

изградње и експлоатације. Пројектант је дужан да избор појединачних решења у погледу 

капацитета, техничко-технолошких и конструкцијских карактеристика, диспозиције и габарита  
изврши и с обзиром на сигурност целокупног комуналног система и негативне утицаје на шире 

подручје. На пример, концепцијски условљен капацитет доводних тунела атмосферске воде може 

изазвати штете услед изливања на местима ревизионих окана дуж трасе и на улазним партијама у 

случајевима поводња.  

Препоручује се да се сигурносне процене израде као посебан документ у склопу пројектне 

документације или кроз израду претходне и студије оправданости која  би садржале претходну процену 

ризика за сваку појединачну локацију и актуелну или иновирану концепцију градског канализационог 
система. 
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Планско подручје са планираним садржајима може бити угрожено услед екстремних временских 

појава (велика количина падавина; град; олујни ветар; снежне мећаве, ледоломи и снеголоми, 
наноси и поледица; топли талас; хладни талас; суша), услед бујица и ерозије, поплава, земљотреса 

и пожара. Проблем поплава није везан само уз максимални проток него и уз запремину воде 

(поплавни талас) и време задржавања поплаве. С тога ће се пројектовати на основу посебно 

израђених хидролошких подлога које поред максималних, средњих и минималних протицаја, 

садрже и процену времена задржавања поплавне воде. 

Приликом сигурносних процена, али и за потребе пројектног димензионисања у редовним  

условима, узеће се се у обзир општи услови и критеријуми који се односе на намену простора и 
коришћење земљишта; топографију терена; инжењерскогеолошке, геотехничке, хидрогеолошке и 

сеизмичке услове на посматраном подручју; климатске, хидролошке и хидрографске карактеристике 

посматраног подручја. Пре добијања употребне дозволе и током експлоатације перманентно 

спроводити мониторинг метеоролошких параметара; површинских вода и процедне воде; подземних 

вода; мониторинг количине падавинских вода; мониторинг стабилности насипа и косина, мониторинг 

педолошких и геолошких карактеристика низводног и суседног подручја.  

Приликом одређивања вулнерабилитета појединачних објеката и функција и, с тим у вези 
сеизмичког ризика, процене базирати на одредбама Правилника за процену штета од 

елементарних непогода код процене штета од земљотреса, а усаглашавање типова оштећења и 

објеката вршити према ЕМС-98 што је у смислу апроксимације наших прописа са европским 

стандардима.  

Према Закону о шумама корисници шума су дужни да предузму мере ради заштите шума од 

пожара и других елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других штета. Ово пре 

свега у сврху заштите земљишта од ерозије, заштите и унапређивање режима вода, заштите климе 
и заштите од штетних имисионих дејстава. Неопходно је квалитетно одржавање путева и објеката 

који служе газдовању шумама и подизање нивоа отворености. Границом Планског подручја 

обухваћен је мањи део заштитне шуме у зони излазних грађевина предметних хидротехничких 

тунела. Неопходно је максимално одржати  успостављену функцију заштите од ерозије. у 

Републици Србији сачињавају територијалне ватрогасне и спасилачке јединице, које су у саставу 

Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Услед 

удаљености Планског подручја, старости и непоузданости ватрогасних возила и опреме, стизање 
на место догађаја професионалне ватрогасно-спасилачке јединице је отежано, што може утицати 

на веће материјалне штете, а често и повреде и губитак животау случају настанка и ширења 

шумских и других пожара на отвореном, с обзиром на пошумљеност Планског подручја, тако да 

ППОВ треба посматрати кроз увећани ризик од пожара, те пројектовати и опремити за почетно и 

активно гашење. 

Нежељени догађаj са могућим тежим последицама се ретко појављује, а у случају настанка има 

такав интензитет чије последице могу бити катастрофалне. У том случају је неопходна 
имплементација интегрисаних приступа у управљању еколошким ризицима и природним 

ресурсима. Мере се односе на сигурност конструкција рударских објеката којом се смањује или 

избегава потенцијални утицај ризика, укључујући техничке мере. Мере се усмеравају према 

простору који се штити, а на основу одређених заштитних зона, односно зона непосредно или 

потенцијално угрожених идентификованим или претпостављеним опасностима (обележавање 

безбедних кота, уређење заштитних препрека, претходна и постудесна санација).  

Овакав догађај за Планско подручје је  могућа удесна ситуација на флотацијском јаловишту РТБ 
Бор групе и то за сценарио истовремене потенцијалне опасности, са пропратним догађајима, 

рушилачким ефектима, „домино“ или ефектима „водопада“. Поплавни  талас који би  настао  
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рушењем  бране  на  западном  делу  јаловишта угрозио  би државни пут  и регионалну  пругу  

непосредно  поред  јаловишта3. Под  притиском  воде, са малом вероватноћом дешавања, али 
огромним могућим последицама, може  се  очекивати  рушење  путничког и железничког насипа  

који је  ограничава блиску депресију,  прекид саобраћаја и отицање  воде  из  депресије  у  долину  

Борске  реке и на делу ППОВ што би угрозило низводна насеља. 

Поред ризика од удеса са јаловишта (провале брана и изливање флотацијске јаловине) и рад 

флотацијског постројења у Металуршко-индустријског комплексу у Бору може бити од утицаја на 

Планско подручје, иако је удаљеност већа од 1000 м, услед присуства хазардних материја за које је 

неопходна контрола изложености животне средине, односно спречавање изливања у водотоке, 
канализацију и земљиште. Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

излагању хемијским материјама, Сл. гласник РС, бр. 106/09 прописана је граница излагања на 

радном месту услед могуће акутне токсичности. 

Мере заштите здравља и безбедности на раду се морају примењивати и при грађењу и одржавању 

планираних објектата и процеса, при чему се оне техничке природе, односе на обезбеђење рада на 

висини (нпр. појединачни бунари у комплексу ППОВ) и на дубини (ископ рова за главни колектор, 

ископи и рад у ревизионим окнима) и др. 

Што се планираног постројења за пречишћавање отпадних вода тиче, а за потребе процене ризика 

који произлазе из технолошког процеса и величине капацитета, неопходно је извршити посебне 

студијске анализе утицаја и идентификацију опасности од елементарних непогода и других несрећа 

за сценарије успостављене према тачној оцени највероватнијих критичних фаза за примењену 

технологију (нпр. допремање, складиштење и дозирање хемијских средстава). Извршити процене 

ризика за уређаје и опрему. За потребе заштите од изливања непречишћене воде услед екстремних 

падавина или поплавног таласа већег од изабраног при димензионисању, предвидети на локацији 
ППОВ резервне базене за прихват вишка воде.   

С обзиром на штетност дисперзије муља, укључујући канализациони талог и муљ добијен чишћењем 

речног дна, предвидети посебну линију прераде муља, поступак анаеробне дигестије са 

механичком дехидратацијом муља. На линији муља ППОВ обрађује се примарни муљ издвојен из 

примарног таложника и вишак муља настао у СБР базенима. Обрађени муљ се без задржавања 

одвози изван Планског подручја. 

На постројењу за пречишћавање отпадних вода редовно вршити интерне и службене анализе. 
Процене ризика од екстремних загађења морају бити перманентно провераване у повратном 

поступку и у случају удесних ситуација. Нарочити значај треба дати постудесном мониторингу, који 

треба урадити за све критичне сценарије. 

На Планском подручју и у окружењу не налазе се објекти из садржаја „Списка непокретности које 

нису неопходне за функционисање војске Србије, а које се стављају у функцију  прибављања 

неопходних средстава за спровођење реформе система одбране и побољшања материјалног 

положаја војске Србије  - МАСТЕР, 2006.     

                                                     
3 План заштите од удеса, Институт за безбедност у радној и животној средини, Нови Сад, 2015. године. 
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III ПРИМЕНА И ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА И ПРОПОЗИЦИЈА ПДР-а 

1. ОПШТИ УСЛОВИ  

Планска решења и пропозиције Плана детаљне регулације сроводе се: 

 директном применом утврђених планских решења и пропозиција; 

 израдом студијске и техничке документације; 

 програмима заштите животне средине; 

 програмима уређења грађевинског земљишта; 

 програмима санације и реконструкције наслеђеног каналског система Бора  и 

 другим програмима и активностима у оквиру индиректне примене Плана детаљне регулације. 

У остваривању одредби Плана детаљне регулације примењују се одговарајући републички 

прописи, као и документи развоја из области просторног планирања и урбанизма, заштите животне 
средине, коришћења природних ресурса и из других сектора (становања, енергетике, 

грађевинарства, пољопривреде, водопривреде, шумарства итд.). 

План детаљне регулације спроводи се директно и индиректно. 

Директна примена ПДР-а заснива се на планским решењима и пропозицијама, односно правилима 

уређења и правилима грађења утврђеним у ПДР-у. 

Индиректна примена ПДР-а обухвата: 

 израду пројекта (пројеката) препарцелације за делове Планског подручја (нови колектор, ППОВ, 

приступна саобраћајница); 

 израду студије оправданости и идејног пројекта за колекторе и ППОВ са студијом о процени 

утицаја пројекта на животну средину и неопходним истражним радовима; 

 израду пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење; и 

 израду друге студијске, техничке и програмске документације. 

По указаној потреби може се покренути израда и доношење измена и допуна Плана детаљне 

регулације према процедури која је утврђена Законом, првенствено уколико дође до значајније 

промене концепција предложених у Генералном пројекту. 

Планом детаљне регулације утврђени су оквирни нумерички показатељи за тунеле, 

саобраћајнице,  колекторе и ППОВ. Ти показатељи могу се мењати кроз израду техничке 
документације након обављеног геодетског снимања профила ППОВ, колектора и 

саобраћајница, реализације одговарајућих геолошких, хидрогеолошких и других истражних 

радова и формирања одговарајуће студијске основе и техничке документације. 

2. ПРИОРИТЕТИ 

Први приоритет је санација постојећег тунела главног колектора, секундарних колектора и делова 
осталог каналског система Бора. 

Постојећи колектор је знатно оштећен па је због тога неопходно да се приоритетно уради следеће: 

 снимање стања конструкције колектора; 

 узимање потребних узорака ради додатних анализа квалитета материјала и мера санације;  

 снимање коте јаловишта и  

 дефинисање геотехничких параметара оптерећења у зони јаловишта. 
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На основу тих података треба урадити анализу стања објекта и утицаја оптерећења и дати предлог 

санације. У зонама у којима се захтева корекција попречног профила колектора предузеће се 
локално отварање профила и израде нове конструкције, као и друге мере на изградњи и санацији 

колектора. 

У оквиру радова на санацији постојећег колектора предвиђа се ојачање бетонске облоге, тако 

што би се унутар колектора израдила нова бетонска конструкција дебљине 25 cm. Тиме се 

смањују димензије профила и капацитет колектора. Оне деонице које имају најмање димензије 

реконструисале би се тако да се оствари иста димензија као деоница низводно и узводно (данас 

је то потковичасти профил 260/300). На основу моделских симулација утврђено је да би 
капацитет главног кокетора после санације био смањен и износио би око 22-23 m3/s. При већим 

протицајима у колектору би се јављало течење под притиском.  

Међутим, да би се приступило санацији постојећег тунела главног градског колектора неопходно 

је претходно пронаћи решење за привремену евакуацију отпадних вода другим каналом. Према 

Генералном пројекту то се обезбеђује изградњом новог тунела и новог колектора.  

Остали приоритети везани су за успостављање мониторинга отпадних вода, у градској мрежи и 

главним колекторима, отклањање загушења канала и контроле свих аспеката животне средине 
на Планском подручју. 

3. РЕДОСЛЕД  АКТИВНОСТИ  НА  САНАЦИЈИ  ПОСТОЈЕЋИХ  И  ИЗГРАДЊИ  НОВИХ  ТУНЕЛА, 

    КОЛЕКТОРА  И ППОВ 

На основу одговарајућих истражних радова и израду студијске и техничке документације 

редослед активности на санацији и изградњи нових тунела, колектора и ППОВ је следећи: 

1) изградња новог тунела и колектора и реконструкција постојеће основне каналске мреже Бора;  

2) изградња колектора и ППОВ, приступне и сервисне саобраћајнице и прикључака на градску 

инфраструктурну мрежу.  

3) санација постојећег тунела главног градског колектора;   и 

4) пречишћавање отпадних вода из рударско-индустријског комплекса РТБ Бор групе; санација 

(дела) постојећег тунела РТБ Бор групе за одвод отпадних вода и изградња новог колектора; и 

IV  ПЛАНСКЕ КАРТЕ 

Планске карте су урађене на топографско-катастарским и орто-фото плановима у размери 1: 1000, 

1: 2 500. 

Карта 1: Постојећа намена простора, 

Карта 2: Планирана намена простора, 

Карта 3: План саобраћајница, главног колектора и ППОВ са нивелацијом и регулацијом, 

Карта 4: План парцелације, 

Карта 5: Положај постојећег и планираног тунела главног колектора са аналитичким елементима. 
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Р А Д Н И   Т И М 

Координација: 

Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

Одговорни урбанисти: 

др Ненад Спасић, дипл. инж. арх.  

лиценца  200 0318 03 

Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

лиценца   203  0778  04 

др Јелена Живановић Миљковић, дипл. пр. планер 
лиценца 201 1586 17 
 

Општинска управа Бор: 

Координација сарадње са Извршиоцем: 

мр Драгана Николић, дипл. пр. планер 

 

Тим за синтезу: 

др Ненад спасић, дипл.инж.арх. 

проф др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 

Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

др  Јелена Живановић Миљковић, дипл. пр. планер 

      Ивана Марковић, дипл.инж.грађ.  (ЈУГИНУС) 

Координација сарадње са Извршиоцем: 

мр Драгана Николић, дипл. пр. планер 

Консултације: 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ 

НОСИОЦИ  ИЗРАДЕ  ПДР-а 

1. Полазне основе  

 Припрема, материјал за рани јавни увид 

др Ненад Спасић, д.и.а. 

проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 

          Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

 Информациона основа 

др Ненад Спасић, дипл.инж.арх.,  

проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ.                  

          Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

 Избор локације ППОВ  

проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ.,  

др Ненад Спасић, дипл.инж.арх. 
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 Концепција развоја система колектора и ППОВ  

проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 

И.В. „Јарослав Черни“ 

2. Правила уређења и правила грађења 

 Главни колектор и ППОВ 

проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.нж.грађ. 

др Ненад Спасић, дипл.инж.арх. 

Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

др Јелена Живановић Миљковић, дипл.пр. планер 

 Приступна  и сервисна саобраћајница 

Ивана Марковић, дипл.инж.грађ.   (ЈУГИНУС) 

 Водовод 

- проф др. Бранислав Ђорђевић, дипл. инж. грађ. 

 Енергетика  

- Слободан Миљанић, дипл .инж. ел. 

 Телекомуникације 

- Радован Јовановић, дипл .инж. ел. 

 Животна средина 

- др Марина Ненковић Ризнић, дипл. пр. планер 

 Уређење зелених површина 

- др Тијана Црнчевић, дипл. инж. пејз.арх. 

 Опасности и ризици 

- Гордана Џунић, дипл. инж. грађ. 

 Техничка припрема и презентација  

- др Јелена Живановић Миљковић, дипл. пр. планер 

 

3. Примена и остваривање ПДР-а 

- др Ненад Спасић, дипл. инж. арх. 

- проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл. инж. грађ. 

- Гордана Џунић, дипл. инж. грађ. 

 

4. GIS, графичка обрада 

    - др Јелена  Живановић  Миљковић, дипл.пр. планер 

5. Презентациja ПДР-а, поступање по примедбама 

    - др Ненад Спасић, дипл.инж.арх. 

    - Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

    - др Јелена Живановић Миљковић, дипл. пр. планер 
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6. Стратешка процена утицаја ПДР-а на животну средину 

- др Марина Ненковић Ризнић, дипл. пр. планер, руководилац 

- проф. др. Бранислав Ђорђевић, дипл. инж. грађ. 

- др Ненад Спасић, дипл. инж. арх. 

- Гордана Џунић, дипл. инж. грађ. 

- др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх. 

- др Јелена Живановић Миљковић, дипл. пр. планер 

 

7. Одговорни урбанисти – чланови радног тима 

- др Ненад Спасић, дипл.инж.арх. 

       лиценца бр. 200 0318 03 

     - Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

       лиценца бр. 203 0778 04 

     - Проф др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 

       лиценца бр. 314 В71805 

- др Јелена Живановић Миљковић, дипл.пр. планер 
  лиценца бр. 201 1586 17 

     - др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх. 

       лиценца бр. 201 1218 10 

    - др Марина Ненковић Ризнић, дипл.пр. планер 

      лиценца бр. 100 01 90 11 

    - Ивана Марковић, дипл. инж.грађ. (ЈУГИНУС) 

      лиценца бр. 202 0431 03 

    - Слободан Миљанић, дипл.инж.ел. 

     лиценца бр.  

   - Радован Јовановић, дипл.инж.ел. 

     лиценца бр. 353 0371 03 


