
Главна седишта

Остала седишта
TАРАНТО, ПРИОЛО (СИРАКУЗА), ЂЕНОВА, ТРАПАНИ, REЂО КАЛАБРИЈА, ВЕНТУРИНА (ЛИВОРНО)

КАРАРА ФИРЕНЦА МИЛАНО РИМ

„ Mудрост је видети 
  могућност где је 
  други не виде.“
	 Eнрико	Матеи



“ L’ingegno è vedere    
possibilità dove gli 
altri non ne vedono”

 Enrico Mattei
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Mи смо предузеће за инжењeринг и кон-
салтинг из области животне средине са  
сопственом интерном лабораторијом за хе-
мијске, биолошке и друге анализе анализе 
животне средине.

Наша прича почиње пре више од 30 го-
дина када је заштита животне средине по-
чињала да постаје питање закона.

Настали смо у Италији, у земљи у којој су 
се закони о животној средини у овом пери-
оду развијали вртоглавом брзином и где су 
морфолошке карактеристике подручја, која 
варирају у свом облику и у великој мери су 
антропогенизована, посебно сложене.

Свакодневна конфронтација са новим 
проблемима дала нам је јединствено иску-
ство које стављамо на располагање преду-
зећима и институцијама.

Ослањамо се на рад и ентузијазам ви-
ше од 200  техничара, стручњака из разних 
техничких, правних и економских дисци-
плинa.

Наша седишта се налазе у 
различитим областима, спрем-
на да одговоре са посебном 
стручношћу на  потребе тери-
торије целе државе.

Захваљујући нашем искуству, струч-
ности и посвећености, спремни смо да се 
ефикасно суочимо са све већим захтевима 
животне средине европских земаља, укљу-
чујући и оне ван Европске уније.

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА
животне средине:

КВАЛИТЕТ ИСКУСТВА

Ко	смо
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ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РАЂАЈУ 
ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ 

ПОТРЕБА

Наше	предности
Изузетна стручност, мултидисциплинар-
ни приступ, стално ажурирање и ефикасан 
дијалог са институцијама. То су особине 
које нас чине идеалним партнером у реша-
вању било каквих проблема везаних за жи-
вотну средину.

Нудимо гаранцију интегрисаног и си-
нергијског пројектовања на различите те-
ме, у складу са референтним прописима, а 
које се врши пажљиво када је у питању од-
нос трошкова и добити.

Наш циљ је да се пронађе, кроз 
разумевање специфичних 
потреба, најбоље решење 
за сваку појединачну 
ситуацију, како у смислу 
професионалности тако и у 
смислу економске одрживости.

Можемо директно управљати односом 
са контролним органима, ослободивши 
клијенте од овог сложеног задатка, почев од 
прве фазе истраживања и пројектовања све 
до комплетног извршења посла.
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„ Свачије искуство је
  свачије благо.“
	 Жерар	де	Нервал
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„ Научници сањају о
  великим стварима,
  инжењери их остварују.“
	 Џејмс	А.	Миченер
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„ Купац је најважнији 
  део производног 
  циклуса.“
   Вилијам	Едвардс	Деминг

Радимо и за приватне организације и за 
oргане државне администрације.

Део наше базе клијената су компаније у 
индустријском и енергетском сектору, вели-
ке компаније у сектору нафте и гаса, грађе-
винске компаније, предузећа за санацију и 
чишћење, финансијске групације.

У јавном сектору радимо за органе држав-
не управе, комунална предузећа и органе 
земљишне управе.

На међународном плану 
учествујемо у пројектима 
које промовишу велике 
међународне финансијске 
институције (МФИ) како бисмо 
подржали развој, у еколошким 
оквирима, кaко у ЕУ
тако и ван ЕУ.

ЗА СВАКИ ПРОБЛЕМ 
ОДГОВАРАЈУЋЕ 

РЕШЕЊЕ

Наши	клијенти

CO
M

PA
N

Y 
PR

O
FI

LE

7

Н
АШ

И
 К

Л
И

ЈЕ
Н

ТИ



СТ
РУ

КТ
УР

А Наша структура је организована у 
две главне делатности: инжењеринг 
и консалтинг, као и лабораторија за 
хемијскe и биолошкe анализe, све у 
области заштите животне средине.

Структура

ИЗУЗЕТНА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
ЗНАЊA У ПОКРЕТУ

ОРГАНИЗАЦИЈА

ДИРЕКЦИЈА
КОМЕРЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ

Сектор за
тендерe

Комерцијални
сектор

Маркетинг 

СИСТЕМ ЗА ИНТЕГРИСАНО 
УПРАВЉАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ И 
КОМУНИКАЦИЈА

АДМИНИСТРАЦИЈА 

ПРАВНИ СЕКТОР

Остале регионалне 
канцеларије

ГЕНЕРАЛНИ 
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР

ЛАБОРАТОРИЈЕ САНАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈА И 
ЕНЕРГИЈА

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
И ТЕРИТОРИЈА УЉЕ И ГАС ОБУКА
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L’Ingegneria 

e la consulenza

I Laboratori

Инжењерски сектор се бави издавањем еко-
лошких дозвола и проценом утицаја у инду-
стријској области, енергетским планирањем 
и ублажавањем утицаја, управљањем 
еколошким аспектима у изградњи инфра-
структуре и њихово укључивање у просто-
ру, истраживањима и пројектовањем сана-
ција и обезбеђивањем загађених подручја и 
одложеног отпада.

Наше особље чине инжењери, хемичари, 
биолози, геолози, агрономи, али и економи-
сти, правни стручњаци, социолози, лекари 
и искусно особље у области безбедности и 
здравља на радном месту.

Специјализоване вештине 
сваког од њих процењују 
се мултидисциплинарним 
вештинама групе, 
суштинским за суочавање 
са свим изазовима на 
компетентан и стручан начин.

Поред пружања сталне подршке 
инжењерским делатностима, лабораторије 
врше самостално и хемијске и биолошке 
анализе.

У еколошким подручјима врше каракте-
ризације загађених подручја у циљу пројек-
товања санација, праћења воде, ваздуха, 
земљишта као подршка у изградњи вели-
ких инфраструктура, анализе класифика-
ције отпадака и карактеризације отпадних 
вода како због активности везаних за сана-
цију тако и због индустријских процеса, 
карактеризације подземних, површинских 
и морских вода за проучавање и карактери-
зацију територија.

Особље чине хемичари, биолози, при-
родњаци и информатичари. На пољу 
прехрамбене индустрије врше се хемијске, 
биолошке анализе као и консалтинг за пре-
дузећа за прераду хране. 

Резултат активности је комплетна услу-
га анализе и консалтинг, што испуњава 
услове за управљање еколошким питањи-
ма у складу са прописима, потом спреча-
вање утицаја и заштита средине.

„ Невероватна открића хемије снажно
  изражавају чари природе.“
	 Јохан	Волфганг	Гете
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ДАЉЕ РЕГИОНАЛНО 
ШИРЕЊЕ

У Карари се налази главно седиште, срце 
компаније, мотор координације и модерна 
оперативна  база у свим техничким обла-
стима.

То је модерно седиште, удобно и еко-
лошко, смештено унутар бившег инду-
стријско-хемијског комплекса, обновљеног 
и преквалификованог. Оно је конкретан 
пример поновног рађања, диверсификације 
и модерног развоја славне индустријске 
историје територије Апуан.

Поред канцеларија и лабораторија за ана-
лизе, седиште такође поседује велику салу 
за конференције, семинаре и обуке.

Сви производни сектори овде имају своју 
историјску основу и представљају једну 
референтну тачку и основну техничку под-
ршку за сва друга новија седишта у другим 
областима рада, која су више ограничена на 
појединачне територије.

Седиште у Милану је посебно квалифи-
ковано у области санације и обнове бивших 
индустријских области.

Рад на великим пројектима санације и 
обнове напуштених индустријских области 
али и сектор праћења велике саобраћајне 
инфраструктуре и сектор издавања еколош-
ких дозвола за нове комерцијалне актив-
ности представљају важну осовину рада и 
развоја.

У Фиренци је активна интердисципли-
нарна радна група за безбедност, стручно 
оспособљавање и одрживи развој. Седиште 
има значајно поље рада у инфраструктурал-
ном, железничком, трамвајском и аеродром-
ском сектору и бави се развојем транспорта 
на подручју Фиренце.

Посебно усмерена на инфраструктуре 
и њихове локалне транспортне мреже су 
седишта у Ђенови и Ређo Калабрији.

Група специјализована за еколош-
ко управљање градилиштима са посеб-
ним освртом на питања која се односе на 
управљање ископинама земље и камена, 
пронашла је на територији Ђенове простор 
за обуку и развој како би после пренела 
искуство и стручност на колеге грађевинце 
са  других подручја Апенина.

Седиште у Риму је постављено као стра-
тешкa локацијa за развој консалтингa и 
планирањa у сектору нафте и гаса, на којe су 
фокусирана и седишта у Сиракузи и Трапа-
нију, географски близу срцу рударства ита-
лијанске нафте и гаса.

Седиште у Tаранту, укључено у пројекте у 
јужним областима такође представља при-
родни мост за недавно покренуте активно-
сти на подручју Балкана.

Захваљујући локацијама филијала 
широм Италије, наши техничари, иако се 
налазе на различитим локацијама, раз-
мењују знање и искуство стварајући изузе-
тан круг узајамне размене, усавршавања и 
професионалног развоја.

Genoa

Milan

Carrara

Florence

Rome

Taranto

Trapani
Reggio Calabria

Syracuse
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„ Град се не мери по својој
  дужини, већ по ширини
  своје визије и висини
  својих снова“
	 Херб	Каен
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НОВИ НАЧИНИ ЗА 
ОДРЖИВОСТ

Ми смо ефикасни партнери у сваком послу 
у коме је потребна еколошка интервенција.

За инсталацију и пуштање у рад инду-
стријских објеката, управљамо свим аспек-
тима који се односе на питања животне 
средине, како у оквиру пројектовања, тако 
у оквиру реализације радова, како бисмо 
пронашли еколошки прихватљива решења 
и мере ублажавање утицаја на животну сре-
дину. 

Након пуштања у рад пружамо све 
консултантске услуге и помоћ, како при 
управљању еколошким аспектима, тако и 
онима који се односе на безбедност на раду. 
У погледу енергије развијамо иноватив-
на решења за генерисање и дистрибуцију 
енергетских токова, са освртом на очување 
енергије, алтернативне енергије и њихову 
одрживост на територији. 

Компанијама у сектору нафте и гаса 
нудимо консултантске услуге за каракте-
ризацију и праћење загађених подручја, 
еколошке дозволе, пројектовање плана без-
бедности и интервенције чишћења и сана-
ције. На захтев, обезбеђујемо подршку при 
управљању ванредним ситуацијама и ути-
цајима догађаја на постројења и преносне 
мреже.

Шта	радимо
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У оквиру саобраћајне инфраструктуре 
(путеви, аутопутеви, железнице, трамваји, 
метрои) пратимо пројектовање и примену 
са пре-истраживањем територије, проу-
чавањем и проценом потенцијалних ути-
цаја, пројектовањем мера ублажавања 
и праћењем активности у току и после.
Управљамо свим питањима еколошког 
пројектовања у фази припреме и у току 
реализације радова, постављамо на терен 
менаџера градилишта за еколошка питања, 
који на захтев може да има канцеларију за 
управљање како питањима која се одно-
се на управљање отпадом и земљиштем /
каменом од ископа, тако и онима која се 
односе на безбедност на раду.

За обнову и поновно коришћење 
урбаних подручја или старих, напуштених  
индустријских области, радимо у области 
карактеризације подручја, анализе ризи-
ка, планирањa и управљањa постројењима 
за пречишћавање подземних вода, спро-
вођења мера безбедности, санације и реха-
билитације подручја.

На пољу прехрамбене индустрије пру-
жамо све услуге консалтинга за питања 
животне средине и безбедности, а такође се 
бавимо и квалитетом процеса производње 
и самих производа кроз специјализовани 
консалтинг и лабораторијске анализе.

„ Наш највећи изазов
  у овом новом веку?
  Усвојити идеју која се
  чини апстрактном:
  одрживи развој.“
	 Кофи	Анан
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Дело сликара Марина Колекје



Сектор за интервенције: 
делатности и услуге

Лабораторије

Загађена	подручја

Инфраструктуре

Индустрија	и	енергија

Територија 18

20

24

30

34
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ЈА Замишљамо територију као место коег-
зистенције и равнотеже између грађана, 
привредних активности, инфраструктуре и 
природне околине.

Да би се то постигло потребно 
је проучити и анализирати 
све различите аспекте 
територије на којој се делује, 
како би се разумеле све могуће 
последице у интеракцији 
различитих еколошких 
фактора.

Детаљно упознавање природних и антро-
погених карактеристика једног подручја, 
бити свестан његовог квалитета и здравља 
људи, основни је услов за планирање како 
свих привредних делатности и јавног сер-
виса тако и оних који су неопходни за развој 
друштва.

Ако се пође само од знања и свести о 
животним условима на сопственој тери-
торији, могу се успоставити нова правила 
и нови основни закони за програмирање и 
планирање циљева еколошке одрживости.

ЗНАЊЕ И СВЕСТ 
О ЖИВОТНИМ 

УСЛОВИМА НА 
СОПСТВЕНОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ

Територија
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• Захтев за дозволу за одступање од 
дозвољење границе буке за привремене 
активности јаке буке  на грађевинским и 
индустријским локацијама.

• Провизорна процена утицаја буке и 
вибрација код изградње, модификације, 
јачања главне инфраструктуре и 
индустријских постројења.

• Климатске процене буке и вибрација за 
нова јавна и приватна стамбена насеља, у 
фази пројектовања или постојећа (школе, 
болнице итд), поред области изградње 
нових инфраструктура и индустријских 
постројења.

• Процене утицаја буке и вибрација за 
проверу важећих прописа за постојеће 
инфраструктуре.

Физичко окружење

• Студије еколошке изводљивости

• Студије о процени утицаја на животну 
средину (ЕИС)

• Студије еколошке изводљивости

• Студије о пејзажним везама

• Извештаји о “непостојању одговорности” 
према процедурама ЕИА

• Студије о инциденцији

Утицаји на животну
средину
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Планирање животне средине

• Стратешка процена утицаја на животну 
средину (СЕА) планова и програма, у складу 
са другим делом Уредбе бр. 152/2006 и 
накнадним изменама, као и по новим 
одредбама регионалних прописа.

• Испитивање процене појава за планове 
и програме који се тичу заштите животне 
средине локација од заједничког интереса 
(СЦИ, СПА), у складу са председничким 
декретом DPR 357/97, од другог дела Уредбе 
бр. 152/06 и одговарајућих регионалних 
прописа.

• Студије које имају за циљ добијање 
одобрења о уређењу, у складу са Уредбом 
бр. 42/04 «Кодекс културног наслеђа и 
пејзажа».

• Студије које имају за циљ израду 
когнитивног оквира структурних 
планова и планова територијалне 
координације покрајина (друштвено-
економска, територијална, натуралистичка, 
нормативна сазнања).

• Енергетско планирање, акустично 
зонирање и планови управљања буком.

• Општински планови за управљање 
и организацију радио  и теле 
комуникационих система.

• Студије изводљивости и пројекат везан за 
отпад и санације, воду, загађење ваздуха 
и електромагнетно загађењe и развој 
обновљивих извора енергије.
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Индустрија	и	енергија
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ЈА Бавимо се свим аспектима везаним за 
утицај на животну средину и инстали-
рање производних погона на територији 
(хемијских, нафтних, рударских итд).

Можемо да интервенишемо у више сек-
тора, са стручним кадровима у појединач-
ним областима, обезбеђујући координацију 
и развој интегрисаних пројеката (инду-
стријских, инфраструктуралних, урбани-
стичких, територијалних).

Наши предлози, који се базирају на ана-
лизи техничко-економске изводљивости, 
могу да обухвате координацију различитих 
аспеката пројектовања и развоја процеса 
ауторизације, интегрисањем истраживања 
и процене свих аспеката, посебно еколош-

ких, као и процене безбедности на раду и на 
територији.

Kоординишемо и спроводимо планове за 
заштиту постројења од опасности од вели-
ких несрећа.

У енергетском сектору разрађујемо и раз-
вијамо решења за производњу и дистрибу-
цију енергије за индустријску производњу 
и рад технолошких система са одрживим 
системима било да су постојећи или нови.
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• Техничко-економске студије изводљивости 
базиране на најбољим доступним 
техникама

• Due Diligence еколошка анализа

• Еколошко пројектовање

• Пројектовање плана заштите од пожара

• Испитивање појава и уређење

• Студије утврђивања опсега, провера ЕИА и 
процена утицаја на животну средину

• Циркуралне студије

• Провизорне процене утицаја буке

• Aнализа ризика за предузећа са високом 
стопом ризика од великих несрећа

• Интегрисано еколошко одобрење

• Појединачно еколошко одобрење

• Појединачно енергетско одобрење

• Појединачно одобрење за одлагање отпада

• Одобрење водених ресурса

• Сертификат за превенцију пожара

• Обавештење о новим производним 
погонима

• Пријаве ИНАИЛ за опрему под притиском и 
опрему за подизање

• Преузимање улоге координатора 
безбедности у фази пројектовања ЦСП

• Дозволе

• Процена фугитивних емисија са градилишта

• Процене утицаја буке на градилишту и 
евентуални захтев за одступањима

• Утврђивање мера за ублажавање утицаја 
на животну средину

• Координација и еколошко управљање 
градилиштем

• Стручна подршка за одлагање отпада

• Управљање ископинама (земље/камена)

• Преузимање улоге координатора 
безбедности у извршној фази ЦСЕ
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Пројектовање

Изградња
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• Процена специфичних ризика на радном 
месту (ручно руковање теретом, физички 
агенси, пожар и експлозије, хемијске и 
канцерогене материје, микробиолошке 
супстанце, азбест итд)

• Подршка у управљању постојећим 
еколошким прописима

• Надзор планова за праћење и контролу

• Израда планова за ванредне ситуације

• Координација на пољу безбедности и 
заштите животне средине за модификације 
постројења

• Имплементација и подршка за системе 
управљања (квалитет, заштита животне 
средине, безбедност, ризици од великих 
незгода, енергија)

• Имплементација организационих модела 231

• Имплементација и подршка за ЛДАР 
протоколе

• Имплементација система за континуирано 
праћење емисија ЕМС система

• Израда планова за праћење мириса

• Подршка надлежних органа и органа 
контроле

• Запошљавање и подршка служби за 
превенцију и заштиту компаније

• Консалтинг АДР

• Консалтинг трговине емисијама

• Технички консалтинг ЦТП технологије

• Акредитована обука на тему животне 
средине и безбедности (АСР за раднике и 
опрему, за пружање прве помоћи и заштите 
од пожара, РСПП, АСПП, РЛС итд)

Управљање

Одлагање

• Израда планова за одлагање

• Неопходне комуникације за разградњу 
постројења и опреме

• Идентификација oстатака
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ОДГОВАРАЈУЋА
ТРАЈНА СРЕДСТВА

Инфраструктура

Ми смо идеалан партнер у изградњи вели-
ких инфраструктурних пројеката. Бавимо се 
прелиминарним истраживањем и анали-
зом територије за изградњу великих инфра-
структуралних пројеката, како за транспорт 
(аутопутеви, тунели, луке, аеродроми) тако 
и за јавне службе (депоније, постројења за 
пречишћавање, термалне турбине).

У фази пројектовања бринемо о свим 
аспектима везаним за утицаје нa животну 
средину и радимо на превенцији и ублажа-
вању истих.

У фази реализације развијамо актив-
ности хемијскoг, физичког и биолошког 
праћења грађевинских радова, управљамо 
аспектима везаним за руковање и одлагање 
отпадних материјала (ископине од земље и 
камена) у циљу контроле и сузбијања.

Такође се бавимо свим 
аспектима безбедности 
на радном месту, а наше 
канцеларије  на градилишту 
управљају на интегрисан 
и оптимизован начин како 
на пољу заштите животне 
средине тако и онима којe 
се односe на квалитет и 
безбедност грађевинских 
радова.

Ми водимо рачуна о процени свих еко-
лошких утицаја за развојне пројекте и 
реконструкцију урбаних средина, нових или 
оних у фази ширења, за главне саобраћај-
не инфраструктуре и услужне објекте као 
што су пећи за спаљивање, депоније, за које 
вршимо испитивање атмосферских компо-
нената, воде, земљишта, буке, езосфере, пеј-
зажа и друштвено-економског окружења.
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• Процена утицаја на животну средину (ВИА)

• Еколошки пројекти и планови градилишта

• Пројектовање планова за еколошко 
праћење (ПМА)

• Пројектовање радова за ублажавање 
утицаја на животну средину

• Консултантске услуге за развој делова 
животне средине у фази тендераИ
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Еколошко пројектовање

Еколошко праћење

Врши се праћење на компонентама пре 
изградње, током изградње и после 
изградње:
• атмосферa (прашина, штетни гасови, тешки 

метали, угљоводоници, диоксини итд);

• површинске воде (укључујући проширени 
био индекс – EБИ и флувиални индекс 
функционалности - ФФИ) и подземне воде;

• земљишта / дубљи слојеви земље;

• бука и вибрације;

• електромагнетна поља;

• зрачење, нарочито процена ризика 
изложености радону;

• екосистем и биотичке компоненте 
(вегетација, флора, фауна, фитосоциолошке 
анализе, фитосанитарне процене, подводна 
истраживања итд );

• пејзаж (пејзажне јединице, стање подручја, 
фото слајдови, аудио-видео снимци итд);

• индукован саобраћај;

• друштвено окружење;

• отпадни материјали.

• Припрема географских информационих 
система (ГИС) за управљање, консултације 
и објављивање информација о животној 
средини.
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Грађевинска јединица

• Развој Cистема еколошког управљања 
ИСО 14000 и ЕМАС и Cистема интегрисаног 
управљања „Животна средина - Квалитет - 
Безбедност“.

• Управљање правним и регулаторним 
прописима за благовремено проналажење 
нормативних измена.

• Промовисање ширења еколошке културе 
у компанији и обезбеђивање одговарајуће 
обуке свих запослених на тему животне 
средине.

• Одржавање односа и контаката са 
надлежним локалним телима.

• Управљање целим отпадним ланцем.

• Управљање праћењем ископина 
земље и камена у складу са уговорним 
документима и прописима на снази.

• Провера и припрема свe документацијe коју 
захтева науручилац.

• Припрема уговорних докумената               

које предвиђа систем еколошког 
управљања и безбедности: Приручник, план 
за заштиту животне средине у хитним 
случајевима, процедуре и специфична 
упутства за употребу, ПОС, ДВР, провере 
техничких и стручних квалификација 
предузећа.

• Израда и састављање контролних планова 
за заштиту животне средине за значајне 
еколошке аспекте за цели референтни 
период и за ВБС и надлежности предузећа 
у складу са спецификацијама извођача 
радова.

• Управљање у случајевима 
непридржавања прописа о заштити 
животне средине у току инспекције или 
ревизије и због евентуалних аномалија 
приликом операција.

• Припрема неопходне документације 
потребне за процедуре добијања еколошког 
одобрења (загађење ваздуха, одвод/
снабдевање водом итд).
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• Прихватање улоге одговорног лица за 
превенцију и екстерну заштиту (РСПП)

• Техничка подршка код услуга превенције и 
заштите компаније

• Системи за управљање безбедношћу и 
интегрисани системи „Животна средина - 
Квалитет - Безбедност“

• Процена ризика услед излагања буци

• Процена ризика услед излагања 
вибрацијама

• Процена ризика услед излагања 
јонизујућим зрачењима

• Процена ризика од пожара

• Процена ризика од хемијског удеса

• Процена услед излагања експлозивним 
атмосферама

• Координатор за безбедност, у складу са 
насловом IV Уредбе бр. 81/2008.

• Израда планова о безбедности и 
координацији за градилишта и одржавање 
објеката, цивилне инфраструктуре, 
индустријских постројења и великих 
пројеката.

• Израда сигурносних oперативних планова 
за компаније које обављају активности на 
градилишту.

• Припрема техничке документације о 
изградњи.

• Пословна подршка током фазе 
пројектовања за извођење радова, са 
посебном пажњом на питања безбедности 
и заштите животне средине.

• Активирање и управљање објектом 
за безбедност на градилишту (служба 
безбедности).

Безбедност на радном месту

Безбедност на 
градилиштима
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ИСТРАЖИВАЊЕ 
ЗА ПОТРЕБЕ 

ПРИРОДНЕ 
РАВНОТЕЖЕ

Загађена	подручја

Ми смо стручњаци за санацију и обезбеђи-
вање загађених подручја, чак и у комплекс-
ним окружењима: бавимо се дефинисањем 
процеса истраживања, планом карактери-
зације, истраживањем у области, анализом 
ризика и пројектовањем интервенција сана-
ције и обнове подземних вода и земљишта.

За сваку ситуацију 
проналазимо најбоља 
пројектна решења и 
пратимо купца до добијања 
сертификата о завршеном 
поступку санације.
Радимо брзо и независно 
технике истраживања, 
користећи наше лабораторије 
за анализу животне средине и 
нашу мобилну опрему. 
Такође можемо директно 
управљати односом са 
надзорним органима, у 
интересу заштите клијента 
и пуне одрживости 
интервенција.
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• Пројектовање санације загађених локација 
на градилишту (ЕВС, оксидација, површинска 
обрада земљишта, фиторемедијација) и ван 
градилишта

• Разрада и извршење планова 
карактеризације потенцијално 
контаминираних локација

• Aнализа санитарно-еколошког ризика за 
процену циљева санације и мерe превенције

• Израда плана за коришћење земљишта и 
плана за управљањем земљиштем

• Пилот тестирање технологија санације

• Управљање радовима на интервенцијама 
санације и опоравак животне средине

• Развој технологија биоремедијације

• Просторно планирање за управљање 
комуналним и посебним отпадом

• Хидрауличнo моделирање за транспорт 
загађивача у подземне воде

• Пројектовање интервенција обезбеђивања 
у хитним случајевима

• Пројекти трајнe безбедности

• Пројектовање интервенција опоравка и 
обнове животне средине

• Пројектовање, реализација и управљање 
системима за санацију подземних вода (ТАФ)

• Пројектовање и управљање воденим 
баријерама

• Инжењеринг декомисије

• Хидрогеолошке студије и хидрауличнo 
моделирање

• Истраживања, анализе речног, морског и 
земљишног подручја животне средине

• Due diligence (дужна пажња) анализа 
контаминираних подручја за процену 
трошкова санације

• Прелиминарна истраживања

• Студија природних вредности и студије за 
процену статистичког познавања.
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• Узимање узорка и анализа чврстог отпада, 
течнoг отпада, процедних вода

• Класификација и идентификација врсте 
одлагања и најпогоднији опоравак

• Тестирање токсичности, цитотоксичности и 
токсичност алги различитим поступцима

• Праћење и истраживања морских вода и 
воденог стуба

• Узимање узорка и анализа земљишта, 
подземних слојева земљишта и подземних 
вода

• Узимање узорка и анализа отпадних вода

• Контрола и анализа отпадних вода, домаћих, 
индустријских и процесних

• Праћење и карактеризација површинских 
водених тела

• Провера система сталног праћења емисија у 
атмосферу (ЕМС - ИАР - КАЛ 2) са мобилном 
опремом

• Праћење квалитета ваздуха са мобилним 
јединицама

• Анализа емисија у атмосферу

• Анализа на радном месту (индустријска 
хигијена)

• Узимање узорка и анализа МОЦФ, ФТ-ИР, 
са квантитативним и квалитативним 
истраживањем облика азбеста

• Мерења физичких величина (бука, вибрације, 
осветљење, микроклима) које се обављају 
на радном месту и у спољном окружењу

• Мерења јонизујућих зрачења и 
електромагнетних поља високог и ниског 
напона

• Консалтинг и анализа активности за 
спровођење прописа REACH

ПРЕЦИЗНОСТ ЈЕ 
БЕЗБЕДНОСНА 

ГАРАНЦИЈА

Лабораторије

Бавимо се анализом животне средине и 
прехрамбених производа захваљујући 
нашим лабораторијама које све поседују 
сертификате Акредиа и уписане су у Реги-
стар лабораторија за истраживање у Мини-
старству за иновације и истраживање. 
Наше особље је високо квалификовано и 
константно се усавршава. 
Наша опрема је првокласна захваљујући 

коришћењу најмодернијих технологија. На 
захтев, можемо понудити континуирану 
подршку од 24 сата, 365 дана у години. Ради-
мо на свим аспектима животне средине: 
површинске воде, подземне воде, пијаће и 
отпадне воде; земљиште, подземни делови 
и седименти; отпаци; компост, биолошки 
муљ и побољшивачи тла; атмосферске еми-
сије; азбест; хемикалије.
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Наше лабораторије, одсек агробизниса: у овој 
области вршимо аналитичке контроле како 
током процеса производње тако и у свим 
наредним корацима у ланцу снабдевања, 
све до паковања и чувања. Осим те анализе 
нудимо свеобухватне консултантске услуге, 
како за увођење HACCP система тако и за 
обезбеђивање сертификација у ланцу снаб-
девања.

Аналитичке активности
• Микробиолошка и хемијска анализа

• Аналитичке одреднице које имају за циљ 
израду нутритивних ознака

• Тестирање дужине трајања артикла у 
циљу одређивања рока употребе

• Тестови миграције састојака у контакту 
са храном

Консултантске активности
• HACCP приручници, подршка за 

регулаторна питања

• Подршка за добровољне сертификације: 
BRC, IFS, ISO 22000, FAMI-QS, GMP

• Ревизија HACCP, 1. и 2. део
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Дело сликара Марина Колекје



Lab N. 0510


