
ПАНЕЛ: 

ЗЕЛЕНИ ГРАДОВИ, де-карбонизација даљинског грејања, коришћење 

обновљиве и отпадне топлоте

Уговор о ЈПП за пружање услуге прераде и одлагања
чврстог комуналног отпада за град Београд
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Бео Чиста Енергија д.о.о. је предузеће посебне намене, које су

основали за потребе реализације

пројекта јавно приватног партнерства са Градом Београдом.

Више на: https://www.bcenergy.rs/ или погледајте најновије вести на нашем YouTube каналу

Припремио:

Владимир Миловановић, дипл. маш. инж. 

Бео Чиста Енергија д.о.о.

директор

https://www.bcenergy.rs/
https://www.youtube.com/channel/UCDxgf7HQRdEyzLe_bDKEfHg


Садржај:

1. Основне информације о пројекту ЈПП и тренутна еколошка

ситуација на несанитарној депонији у Винчи

2. Обим ЈПП, његов допринос унапређењу животне средине и

коришћење обновљивих извора у производњи енергије

3. Постројење за енергетско искоришћење отпада

4. Допринос пројекта ЈПП остваривању циљева одрживог развоја

5. Динамика реализације пројекта ЈПП

Питања и одговори
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Зашто ЈПП у области управљања 

отпадом у Београду?
Сметлиште у Винчи налази се на 15 км од 

центра Београда – у употреби од 1977;

✓ На листи Међународне асоцијације за
управљање чврстим отпадом (ISWA), не
санитарна депонија у Винчи је била међу
50 највећих активних не санитарних
депонија на свету;

✓ Одлагано више од 550,000 тона годишње
непрерађеног комуналног отпада;

✓ Одлагано више од 200,000 тона годишње
непрерађеног отпада од грађења и рушења;

✓ Нису постојали системи за спречавање
загађења, што је значајно утицало на
квалитет ваздуха, земљишта, вода Дунава,
као и на стабилност самог тела депоније;

✓ Учестали пожари су повећали општу свест
да се овај проблем мора решити;

1. Основне информације о ЈПП и тренутна еколошка ситуација на

несанитарној депонији у Винчи Шта све пројекат обухвата
✓ Изградња санитарних депонија

(прва фаза завршена, депоније пуштене у рад)

✓ Рециклажа отпада од грађења и рушења чији је

завршни производ рециклирани агрегат

(пуштено у рад)

✓ Енергетско искоришћење отпада, термички

третман (Електрана на отпад)

(радови у року, степен готовости ≈ 82%)

✓ Прикупљање депонијског гаса и његово

искоришћење као извора енергије (Електрана на

на депонијски гас)

(радови у току, степен готовости електране ≈60%)

✓ Прикупљање и пречишћавање процедних вода

(Постројење за пречишћавање процедних вода)

(радови завршени, чека се почетак рада)

✓ Изградња саобраћајне и комуналне

инфраструктуре унутар депонијског комплекса

(део у употреби, део у изградњи)

✓ Затварање и санирање не санитарне депоније у

Винчи и њено одржавање након затварања

(радови у току)

✓ Пружање услуга граду Београду за прераду и

одлагање комуналног чврстог отпада

(услуге одлагања КЧО у току)

✓ Управљање и одржавање изграђеним објектима и

инфраструктуром наредних 25 година



2. Обим ЈПП и његов допринос унапређењу животне средине, и
коришћење обновљивих извора у производњи енергије
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ЕЛЕКТРАНА НА ОТПАД

340.000 ТОНА ГОДИШЊЕ

Xmcr = 43,6 тона/час @ 8,5 MJ/kg

• 1 линија, 103 MW – парни циклус 58 bar /

396°C

• Кондензациона парна турбина и

кондензатор са ваздушним хлађењем

• Максимална производња електричне

енергије: 30 MWe

• Максимална производња топлотне

енергије (предаја у систем даљинског

грејања): 56 MWth

• Постројење за третман шљаке и пепела

• Постројење за хомогенизацију остатака

након пречишћавања димних гасова

према критеријумима за не опасни отпад

(одлагање на депонију)

САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

170.000 TОНА ГОДИШЊЕ

капацитет 7,5 милиона м3

• Постројење за пречишћавање

процедних вода: реверзна осмоза +

евапорација (90.000 м3/год)

• Електрана на депонијски гас 3MW
г

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ 

ОТПАДА ОД ГРАЂЕЊА И 

РУШЕЊА

ВИШЕ ОД 200.000 ТОНА ГОДИШЊЕ

• Уклањање загађивача, дробљење,

просејавање (0-30 мм, 30-80 мм, 80-150 мм)

• Циљ - искоришћење 70% отпада од

грађења и рушења (обнова путева, насипи,

прекривање депоније)

Комунални 

чврсти 

отпад

710+

кт/год.

Више од

250 000 TeqCO2 емисија се избегава на 

годишњем нивоу 
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250.000 тона eqCO2 /г = 2.200.000 ново посађених стабала 

дрвећа 

370 милиона евра вредна инвестиција 

правилно збрињавање отпада за 1.700.000 грађана

67% мања количина био разградивог отпада који се одлаже на депонију 

Решење осмишљено тако да чува животну средину – циркуларна економија 



3. Постројење за енергетско искоришћење отпада
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Постројење је пројектовано у складу са
српском законском регулативом и
стандардима ЕУ.

Поштујући ЕУ БРЕФ документ из 2019,
пројектом је предвиђен унапређени
систем за пречишћавање димних гасова
и праћење дозвољених емисија.

Електрана на отпад ће прерађивати до
340.000 тона комуналног отпада
годишње, или 66% укупног отпада који
настане у Београду.

Предвиђена је производња 30,24 MW
електричне енергије и 56,50 MW
топлотне енергије.

Електрична енергија која се производе у
овој електрани задовољиће потребе 5%
домаћинстава у Београду

Топлотна енергија која се произведе у
овој електрани задовољиће потребе око
10% домаћинстава у Београду.



4. Допринос пројекта ЈПП остваривању циљева одрживог развоја – најмање 7 циљева 
одрживог развоја се остварује реализацијом пројекта ЈПП
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Пречишћавање процедних вода омогућиће постепен опоравак

околних водо токова и земљишта који су прилично загађени

током последњих неколико деценија

Одрживи извор електричне енергије са више од 200 GWh

годишње, што је довољно за снабдевање 30 000 домаћинстава, и

топлотне енергије која ће се предавати систему за даљинско

грејање, као замена за фосилно гориво

Престанак опасних услова за рад за људе који су били радно

ангажовани на несанитарној депонији, укључујући сакупљаче

секундарних сировина, и отварање више од 500 радних места

током фазе изградње и 120 сталних радних места у центру

на комплексу поштујући највише стандарде здравља и

безбедности на раду



4. Допринос пројекта ЈПП остваривању циљева одрживог развоја – најмање 7 циљева одрживог развоја
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Савремено и одрживо збрињавање отпада за преко 1,7 милиона

грађана, у оквиру општег плана за управљање отпадом које је израдио град Београд у

складу са најбољим праксама највећих градова Европе

Смањење емисије 250.000 тона еквивалентног CO2/год. што је

еквивалентно садњи 2,2 милиона стабала дрвећа захваљујући изградњи

нове санитарне депоније, прекривању старе депоније и електрани на отпад

Изградња 6 km зеленог појаса, уз помоћ орнитолога и других стручњака, обновиће и

побољшати биолошку разноврсност ове локације која се налази

у близини реке Дунав.

Прво комплексно јавно приватно партнерство у Србији уз партнерство више

заинтересованих страна – локални и међународни учесници уз подршку

више међународних финансијских институција
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Пројектовање и 
прибављање 

дозвола
Изградња Рад

Operation by City Радови на санацији
Одржавање 

након 
затварања

Пројектовање и 
прибављање 

дозвола
Изградња Рад

5. Динамика реализације пројекта ЈПП 
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2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

Почетак 

извођења 

радова

Пуштање 

депонија у рад

Пуштање 

енергане на 

отпад у рад

Не 

санитарна 

депонија

Нове 

Депоније

Електрана  

на отпад

2017.
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ПУТ КА УНАПРЕЂЕЊУ ОДРЖИВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ 


