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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Изради Плана приступа се на основу Одлуке о изради Плана детаљне
регулације за к.п. бр. 2677 КО Велико Боњинце („Скупштински преглед
општине Бабушница“, бр. 20/2017).
У оквиру обухвата Плана планирана је изградња објеката за производњу
електричне енергије из обновљивих извора, тј. изградња електране на
биомасу са прикључењем на дистрибутивни систем, а све у складу са
условима оператера електроенергетског система.
Законски основ за израду Плана детаљне регулације представља Закон
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 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 и 132/2014 и 145/2014), као и важећи
правилници.
Плански основ за израду Плана представљаjу решења Просторног
плана општине Бабушница 2010-2025. година („Скупштински преглед
општине Бабушница“, бр. 13/12), који је утврдио смернице и критеријуме
за уређење просторних целина и зона, као и решења важећих планова.

1. ОПШТИ ДЕО
1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Укупна површина планског обухвата износи P=4hа 97а 12m2 и у овом
обухвату је цела катастарска парцела број 2677 у kатастарској општини
Велико Боњинце, општина Бабушница. Плански обухват одређен је
катастарском
границом
предметне
парцеле
са
суседним
катастарским парцелама.

1.2. ОСНОВНИ И ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Планом детаљне регулације стварају се услови за даљи плански развој и
унапређење планиране зоне у обухвату. Планско решење засновано је
на поставкама и смерницама из стратешких докумената вишег реда.
Основни циљ израде Плана детаљне регулације је стварање услова за
увођење актуелних обновљивих извора енергије за које подручје има
потенцијала. У овом случају то је стварње услова за коришћење и развој
постојећих капацитета уз њихову пренамену ради изградње
когенерацијског постојења на дрвену биомасу снаге 6,5MW, која
производи електричну и топлотну енергију у јединственом процесу.
Општи циљеви планског решења су:
- стварање услова за увођење актуелних обновљивих извора
енергије за које подручје има потенцијала (енергија воде, биомаса итд.);
- дефинисати смернице за развој територије уз активирање
постојећих развојних потенцијала и искоришћење предности положаја,
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- детаљно дефинисати намену грађевинског земљишта, тип, намену
и капацитете објеката чија се изградња планира и урбанистичке
параметре за изградњу;
- комунално опремити локацију - сагледати стање постојеће
комуналне инфраструктуре, дефинисати прикључења на исту;
дефинисати капацитете планиране комуналне инфраструктуре
неопходне за правилно функционисање пословних и производних
објеката;
- дефинисати простор за садржаје који недостају;
- креирање нових радних места и смањење стопе незапослености;
- подизање нивоа атрактивности насеља за инвестирање и
привлачење нових инвестиција и
- дефинисати мере којима се штити и унапређује постојеће стање
животне средине.

1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ
РЕДА
Извод из Закона о Просторном плану Републике Србије од 2010-2020.
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2010)
Просторни план Републике Србије дефинисао је концепцију
организације републичког простора, као и обавезе и смернице за
његово спровођење.
Природни ресурси, који укључују пољопривредно и шумско земљиште,
рељеф, минералне сировине, воде и водно земљиште, потенцијал у
обновљивим изворима енергије, могу да представљају важан потенцијал
на коме ће да се заснива економски и привредни развој Републике
Србије.
Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за
производњу енергије из обновљивих извора, што би могло да допринесе
смањењу увозне зависности земље и умањи штетне ефекте стаклене
баште. У обновљиве изворе енергије (ОИЕ) чији потенцијал постоји у
Републици Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогас и
биогориво), енергија малих хидроелектрана, енергија сунца, енергија
ветра и геотермална енергија.
Један од оперативних циљева је и развој слабије развијених региона и
посебно руралних средина отварањем постројења за производњу
енергије из обновљивих извора и отварање нових радних места.
-

-

Извод из Уредбе о утврђивању регионалног Просторног плана за
подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа
(„Службени гласник РС“, бр.1/2013) и Уредбе о утврђивању програма
имплементације регионалног Просторног плана за подручје
Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа за период од
2015. године до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 89/2015)

Обухват чини функционално подручје на територији три управна округа
са 14 административних подручја општина и административним
“ИВЕКС ПЛУС“ ДОО Бабушница
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подручјем града Ниша (на коме је пет градских општина), укупне
површине 7.717 km².
У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и
коришћење обновљивих извора енергије, чиме би се знатно утицало на
побољшање животног стандарда, заштиту и очување природе и животне
средине. У обновљиве изворе енергије спадају: енергија ветра, енергија
сунца, хидроенергија, геотермална енергија и енергија биомасе.
На подручју захвата Просторног плана слабо је развијена производња
енергије из обновљивих извора. Од обновљивих извора енергије постоји
искоришћење водног потенцијала у минималном обиму, и то мини
хидроелектранама старијег датума.
Потенцијали у енергетској инфраструктури представљају могућности за
рационализацију потрошње, смањење губитака у преносу и
дистрибуцији електроенергије, повећање енергетске ефикасности,
коришћење обновљивих извора енергије.
Основни циљ коришћења обновљивих извора енергије је заштита
природне средине и рационално коришћење природних енергетских
потенцијала који су обновљиви и не загађују животну средину. Неопходно
је повећати учешће енергије произведене из обновљивих извора у односу
на енергију произведену из конвенционалних извора енергије.
Повећањем производње енергије из обновљивих извора позитивно се
утиче на унапређење природне средине, смањује се девастација шума
и загађење ваздуха, емисија гасова који изазивају ефекат стаклене
баште и смањује се зависност од фосилних горива. Циљ је оптимално и
целовито коришћење свих природних ресурса - хидропотенцијала,
енергије сунца и ветра, енергије биомасе. Један од основних циљева је
повећање
енергетске
ефикасности
у
енергетици
применом
одговарајућих стандарда, економских инструмената и организационих
мера.
Извод из Просторног плана општине Бабушница 2010-2025. година
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, бр. 13/12)
Подручје Просторног плана општине Бабушница обухвата површину од
52880hа са 51 катастарском општином и 53 насеља.
Визија просторног развоја је да, на планском хоризонту, планско
подручје буде простор остварења равномерног и уравнотеженог
мултифункционалног развоја, са оживљеним и одрживим економским
развојем (а потом и економским растом) заснованим на локалним
ресурсима и новим технологијама у условима конкурентности; подручје
постигнуте значајне социјалне стабилности, атрактивности за живот и
рад и инвестирање, достигнутих циљних нивоа енергетске ефикасности,
саобраћајне
приступачности
и
опремљености
комуналном
инфраструктуром; простор квалитетне животне средине очуваног
изворног бонитета са туризмом успостављеним као једним од основних
праваца развоја, и да буде функционално интегрисан у окружење.
Биомаса представља биоразградив део производа и остатака у
пољопривреди (биљне и животињске супстанце), отпада и остатака у
шумарству, као и биоразградиви део градског и индустријског отпада.
-
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Подразумева се да ови отпаци не садрже штетне и опасне материје у
себи.
Због трошкова транспорта биомасу на овом простору треба користити
углавном у непосредној близини настанка ових сировина, ради
задовољавања
енергетских
потреба
објеката
пољопривредне
производње.
За издавање локацијских и грађевинских дозвола, од стране органа
локалне самоуправе, за изградњу ветропаркова, соларних електрана и
постројења за сагоревање биомасе инвеститор је у обавези да
обезбеди:
 услове заштите природе,
 доказ о праву својине на земљишту, односно праву закупа на
земљишту, у складу са Законом о планирању и изградњи,
 енергетску дозволу, у складу са Законом о енергетици,
 техничку документацију,
 друге неопходне услове, у складу са законом.
Критеријуме енергетске ефикасности треба уважити код пројектовања
и избора опреме постројења, а касније и приликом коришћења и
одржавања свих објеката обновљивих извора енергије.
За потребе изградње објеката ветрогенератора и соларних
фотонапонских постројења (соларних електрана), постројења за
биомасу, као и за мале хидроелектране обавезна је израда планова
детаљне регулације, уколико су снаге веће од 1,0MW. За остале објекте
за производњу енергије из обновљивих извора разрада локације ће се
вршити урбанистичким пројектима.
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1.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1.4.1. Географски положај и природне вредности насеља
Село Велико Боњинце се налази у општини Бабушница у југоисточном
делу, на самом улазу у заплањску котлину. По попису из 2011. године
село је имало око 280 становника, док је по попису из 2002. имало око
450 становника. Драстичан пад броја становника узрокован је великом
миграцијом, пре свега ка иностранству.
Предметна локација у обухвату разраде ПДР-а налази се на узвишењу
североисточно од самог насеља Велико Боњинце и удаљена је око сто
метара од најближих стамбених објеката села, и око 300 метара од
центра села. На предметној локацији, која обухвата к.п. бр. 2677 КО
Велико Боњинце, налазе се објекти и инфраструктура некадашње
фабрике МИН „Балкан“. У питању је био комплекс металне индустрије
која је престала са радом деведесетих година. Локација је сада
напуштена и објекти се не користе.
У околини и непосредном окружењу комплекса је природно самоникло
зеленило, пољопривредно земљиште које се углавном не обрађује. Са
северозападне стране парцела се непосредно граничи са парцелом
сеоског гробља (к.п.бр. 2692 КО Велико Боњинце). Од парцеле води
асфалтни пут до државног пута IIА реда ознаке 224, као и до државног
пута IБ реда ознаке 39. Удаљеност од већих насеља: Бабушница - 20km,
Власотинце - 21km, Пирот - 45km, Ниш - 60/80km.
Локација се налази у подручју умерено-континенталне климе и у осмој
зони сеизмичности МСК скале према карти хазарда за повратни период
од 200 година.
1.4.2. Начин коришћења простора
Целокупни обухват плана чини грађевинско подручје површине
P=4hа97а12m2 у оквиру кога је заступљено грађевинско земљиште.
Грађевинско земљиште заступљено је као изграђено и уређено.
Објекти и површине јавне намене
Локација је наследила добру инфраструктурну опремљеност.
Саобраћајна инфраструктура
У обухвату плана постоје делови објекта јавне намене - саобраћајнице.
Локација има веома добру саобраћајну повезаност до државног пута IIA
реда ознаке 224 - Нишка бања - Гаџин Хан - Боњинце, и веза преко овог
државног пута до државног пута IБ реда ознаке 39 - Пирот - Бабушница Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна
граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор).
Обухват плана се наслања североисточном и југоисточном страном на
саобраћајну
површину,
некатегорисане
путеве.
Један
од
некатегорисаних путева, а који се налази на катастарској парцели број
6692 КО Велико Боњинце, планским документом, Просторним планом
општине Бабушница 2010-2025. година („Скупштински преглед општине
Бабушница“, бр. 13/12) предвиђен је као општински пут кроз село Велико
Боњинце. Пут је асфалтиран, ширине око 4,50m, и фактичко стање пута
“ИВЕКС ПЛУС“ ДОО Бабушница
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је такво да се минорни делови истог налазе на парцели у обухвату ПДРа. Пут је на графичким прилазима констатован и приказан у постојећем
стању, са површинама које залазе на катастарску парцелу број 2677 КО
Велико Боњинце.
Водопривредна инфраструктура
Преко југоисточног дела обухвата пролази успонски вод, изведен од АЦ
цеви пречника 200mm и налази се на просечној дубини од 1,50m.
Локација има водоводну мрежу пијаће воде и интерну канализациону
мрежу.
Енергетска инфраструктура
У обухвату плана, а у постојећем објекту производне хале, налази се
трафостаница 10/0,4кV. На локацији постоји и 10кV кабловски и
ваздушни вод.
У насељу Велико Боњинце постоји јавна расвета постављена на
стубовима нисконапонске мреже.
У обухвату плана не постоји мрежа топловода и гасовода.
Коришћење обновљивих извора енергије није присутно.
Телекомуникациона инфраструктура
У јужном делу обухвата плана постоји ТК инфраструктура.
КДС
На предметном подручју нема изграђене КДС инфраструктуре.
Мобилна телефонија
На предметном подручју нема изграђених базних станица.
Остала инфраструктура
Насеље је у систему одношења комуналног отпада.
У обухвату плана не постоје просторно пејзажни објекти јавног
коришћења, а ни специјалне намене.
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Објекти и површине остале намене
Привредне делатности су заступљене као објекти и површине остале
намене.
Објекти који се налазе у оквиру комплекса су: административна зграда
(686m²), производна хала (4186m²), надстрешени магацин (979m²),
алатница (290m²), котларница са помоћном оставом (203m²+20m²) и
мањи помоћни објекат (95m²). Сви објекти су грађени од чврстог
материјала (армирани бетон) и доброг су бонитета. Да би се привели
намени потребна је ентеријерска адаптација и опремање у зависности
од будуће намене. Сви наведени објекти су уписани у катастар
непокретности, рачунајући и надстрешницу.

административна зграда

надстрешени магацин

котларница са помоћном оставом

производна хала

алатница

мањи помоћни објекат
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Табела 1. - Биланс површина постојећег стања:
НАМЕНА ПОВРШИНА
ПОВРШИНА (h)
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
4,9712
Привредне делатности
4,9712
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
4,9712
УКУПНА ПОВРШИНА ПДР
4,9712

%
100
100
100
100

2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1. Општа правила уређења и грађења
Општа правила важе у обухвату плана и чине их:
- правила парцелацијe,
- правила регулацијe и
- правила изградњe.
Општа правила за парцелацију су елементи за одређивање величине,
облика и површине грађевинске парцеле која се формира.
Општа правила за регулацију обухватају планске елементе за
одређивање регулационе и грађевинске линије, положај објекта на
парцели и друга правила регулације. Систем елемената регулације
заснива се на урбанистичким мрежама линија (регулациона линија,
грађевинска линија и осовинска линија јавне саобраћајне површине).
Општим правилима за изградњу уређују се врсте и компатибилне
намене објеката који се могу градити у појединачним зонама, односно
класа и намена објеката чија изградња је забрањена у тим зонама,
положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе
грађевинске парцеле, удаљеност објекта, висина или спратност објекта,
услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели,
постављање ограде, услове и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање и гаражирање возила и др.
Табела 2. – Општа правила парцелације, регулације и изградње:
Правила парцелације
Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или
трапеза. Треба да има облик и површину, који омогућавају изградњу
објекта у складу са правилима за намену за коју се формира.
Грађевинска парцела се формира деобом катастарске парцеле парцелацијом, или спајањем целих или делова катастарских парцела препарцелацијом до минимума утврђеног за претежну намену.
Исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних
катастарских парцела истог власника, као и спајање суседних парцела
на којима је исто лице власник или дугорочни закупац на основу ранијих
прописа, врши се на основу Елабората геодетских радова за исправку
граница суседних парцела.
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Правила регулације
Регулациона линија

Грађевинска линија

Правила изградње
Врста и намена
објекта који се могу
градити
Класа и намена
објеката чија је
изградња
забрањена

Положај објекта на
парцели

Висина објекта

Линија која раздваја површину одређене јавне
намене од површина предвиђених за друге јавне и
остале намене.
Линија на површини земље до које је дозвољено
грађење основног габарита објекта.
Грађевински објекат поставља се предњом
фасадом на грађевинску линију, односно унутар
простора оивиченог грађевинском линијом.
Подземна грађевинска линија не може да пређе
границе грађевинске парцеле.
Подземна грађевинска линија за подземне делове
објеката, гараже и сл., може се утврдити и у појасу
између регулационе и грађевинске линије, као и у
унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако
то не представља сметњу у функционисању објекта
или инфраструктурне и саобраћајне мреже.
Позиција
грађевивских
линија
плански
је
дефинисана и дата је у графичком прилогу број 7 План регулације и нивелације.
Пословнe, привредне и индустријске
објекти обновљивљих извора енергије.

зграде

и

На подручју плана не могу се градити објекти који би
неповољно утицали на животну средину, основну
намену и на објекте постојеће инфраструктуре.
Објекти могу бити постављени на грађевинској
парцели:
1) као слободностојећи - објекат не додирује ни
једну линију грађевинске парцеле;
2) у прекинутом низу - објекат додирује само једну
бочну линију грађевинске парцеле;
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до
коте венца (највише тачке фасадног платна) и
одређује се у односу на фасаду објекта
постављеној према улици, односно приступној јавној
саобраћајној површини.
Нулта кота је тачка пресека линије терена и
вертикалне осе објекта.
За одређивање удаљења од суседног објекта или
бочне границе парцеле, референтна је висина
фасаде окренуте према суседу, односно бочној
граници парцеле.
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске
просторије уколико не постоје сметње геотехничке
природе.
Максимална висина надзитка поткровне етаже код
изградње класичног крова је 1,60m од коте пода
“ИВЕКС ПЛУС“ ДОО Бабушница
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поткровља, а максимални нагиб кровних равни
износи 30°.
Одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта,
и то:
Кота приземља
кота приземља нових објеката на равном
терену не може бити нижа од коте нивелете јавног
објекта
или приступног пута;
кота приземља може бити виша од нулте коте
највише ½ спратне висине од нулте коте.
Може се утврдити изградња и других објеката исте
Услови за изградњу или компатибилне намене према одређеним
условима где се налази грађевинска парцела.
других објеката на
На истој грађевинској парцели могу се градити и
истој грађевинској
помоћни објекти, односно објекти који су у функцији
парцели
главног објекта, а граде се на истој парцели на којој
је саграђен главни објекат јавне намене.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу
прећи грађевинску, односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада), и то:
1)
транспарентне
браварске
конзолне
надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00m на
Грађевински
целој ширини објекта са висином изнад 3,00m;
елементи објеката
2)
платнене
надстрешнице
са
масивном
браварском конструкцијом - 1,00m од спољне ивице
тротоара на висини изнад 3,00m, а у пешачким
зонама према конкретним условима локације;
3) конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,0m.
Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне
надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и
сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од
1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и
то на делу објекта вишем од 3,00m.
Испади на објекту не смеју се градити на растојању
Испади на објекту
мањем од 1,50m од бочне границе парцеле
претежно северне оријентације, односно, 2,50m од
бочне
границе
парцеле
претежно
јужне
оријентације.
Могу се постављати на предњи део објекта, ако је
грађевинска линија најмање 3,00m увучена у односу
на регулациону линију и ако савлађују висину до
Отворене спољне 0,90m.
Степенице које савлађују висину преко 0,90m, изнад
степенице
површине терена улазе у габарит објекта.
Степенице које се постављају на бочни или задњи
део објекта не могу ометати пролаз и друге
функције дворишта.
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Свака новоформирана грађевинска парцела мора
имати приступ на јавну саобраћајну површину.
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају
директан приступ јавној саобраћајној површини не
може бити мања од 2,50m.
Број потребних паркинг места се одређује на
основу намене и врсте делатности и примењује се
за нову изградњу и доградњу постојећих објеката.
Услови и начин
За паркирање возила за сопствене потребе
обезбеђивања
власници по правилу обезбеђују простор на
приступа парцели
сопственој грађевинској парцели, изван јавне
и простора за
саобраћајне површине. Гараже објеката планирају
паркирање и
се у габариту, изван габарита објекта или надземно,
гаражирање
на грађевинској парцели.
возила
Потребан број паркинг места одредити у складу са
наменом и то једно паркинг место или гаражно
место на 200m2 корисног простора.
Приступ теретним возилима до објеката на парцели,
места за комуникацију, заустављање и истовар,
одредиће се у процесу пројектовања, а у
зависности од конкретних потреба и просторних
могућности.
Одводњавање атмосферских вода мора се решити
Одводњавање
и у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради
објекат; површинске воде са једне грађевинске
нивелација
парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели.
Ограда се поставља на регулациону линију тако да
ограда, стубови ограде и капије буду на
грађевинској парцели која се ограђује. Врата и
капије на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
Грађевинске парцеле на којима се налазе
индустријски објекти и остали радни и пословни
објекти индустријских зона (складишта, радионице и
Ограђивање
сл.) могу се ограђивати транспаретном или
зиданом оградом висине до 2,20m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина
у оквиру грађевинске парцеле или комплекса у
складу са потребама делатности која се на њој
обавља и уз услов обезбеђења проточности
саобраћаја (колског/пешачког) као и услова
противпожарне заштите.
Забрањује се постављање ограде на површинама у
обухвату плана на којима се налазе делови
постојећег пута, а које су приказане на графичком
прилогу број 5 (Постојеће стање локације-намена
површина).
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2.2. Правила уређења
Као примарни правци развоја постављају се следећи:
- уређено земљиштe опремљено неопходном инфраструктуром;
- развој инфраструктуре и стварање услова за нову планску
изградњу;
- контролисана изградња према планираној намени и
параметрима;
- производња ел. енергије из обновљивих извора што представља
јавни интерес региона и Републике;
- креирање нових радних места и смањење стопе незапослености
и сиромаштва у општини Бабушница; Нове могућности запошљавања
биће понуђене локалном становништву што ће побољшати животни
стандард и квалитет живота;
- остварење позитивног утицаја на општине у окружењу;
- демографски обновљено насеље са тенденцијом пораста
наталитета
- јединствени и контролисан систем управљања комуналном
инфраструктуром.
2.2.1. Подела на карактеристичне целине и зоне (опис и критеријуми)
План детаљне регулације се ради за једну катастарску парцелу, те ова
подела на каратеристичне целине и зоне није потребна.
2.2.2. Детаљна намена површина и објеката и могућих компатибилних
намена, са билансом површина
У обухвату плана дефинисана је:
- претежна намена;
- компатибилне намене претежној намени;
- намене објеката чија је изградња забрањена у оквиру
претежне намене.
Претежна намена је преовлађујућа (основна) намена дефинисана
графичким прилогом 5. Планирана намена површина.
Компатибилне намене претежној намени се могу наћи у оквиру
преовлађујуће намене, под условом да делатност не угрожава
преовлађујућу намену, јавни интерес и животну средину.
Компатибилне намене у оквиру претежне намене, могу бити и 100%
заступљене на појединачној грађевинској парцели, док се за изградњу
примењују правила уређења и грађења дефинисана за претежну
намену.
Класа и намена објеката чија градња је забрањена у датој зони су све
намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену.
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Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена:

ОСНОВНА НАМЕНА

Јавне службе

Зеленило

Спорт и
рекреација

Комунални
објекти

Саобраћајни
објекти

Инфраструктура

Становање

Услуге, центри

Привређивање

Пољопривредно
земљиште

Водно земљиште

Шумско
земљиште

ПРАТЕЋА ИЛИ ДОПУНСКА НАМЕНА

Привређивање

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

Табела 4. - Биланс површина планираних намена:
НАМЕНА ПОВРШИНА
ПОВРШИНА (h)
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Привредне делатности
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

УКУПНА ПОВРШИНА ПДР

%

4,9712
4,9712
4,9712

100
100
100

4,9712

100

2.2.3. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина
и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге
инфраструктуре, као и услови за њихово прикључење
Површине и објекти јавне намене
Предвиђено је да корисници у обухвату плана користе постојеће
капацитете, који по потребни могу да се надограђују.
Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре
Саобраћајна инфраструктура
У обухвату плана постоје делови објекта јавне намене - саобраћајнице.
С обзиром да катастарска парцела број 6692 КО Велико Боњинце, на
којој се налази пут, није довољне ширине за будуће пружање општинског
пута, овај План детаљне регулације оставља могућност да се у процесу
пројектовања саобраћајнице делови предметне парцеле број 2677 КО
Велико Боњинце изузму ради остваривања неопходне ширине ради
извођења саобраћајнице. У том циљу, евентуално изузимања делова
катастарске парцеле број 2677 радиће се касније, а на основу новог
планског документа и/или урбанистичко-техничке документације
(Пројекта препарцелације).
На површинама у обухвату плана на којима се налазе делови постојећег
пута, а које су приказане на графичком прилогу број 5 (Постојеће стање
локације-намена површина), забрањује се изградња и вршење
грађевинских радова осим радова у функцији одржавања постојећег
пута. За наведене површине задржава се постојећи начин коришћења
(површина у функцији саобраћаја - постојећи пут).
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Водопривредна инфраструктура
Водовод-снабдевање водом
У обухвату плана пролази успонски вод, изведен од АЦ цеви пречника
200mm и налази се на просечној дубини од 1,50m, те у овом делу
парцеле није могућа изградња објеката и интерних саобраћајница.
Такође је потребно предвидети коридор за несметан приступ радних
машина
ради
одржавања
цевовода
у
циљу
континуираног
водоснабдевања.
Планирана водоводна мрежа повезаће се на постојећу.
Минимална дубина укопавања цевовода је 1,00m ради заштите од
мраза.
Притисак у мрежи мора бити у границама минималних и максималних
прописаних притисака.
На траси водовода не дозвољава се изградња никаквих објеката осим
објеката водоснабдевања.
Димензије планираних водовода одредити на основу хидрауличког
прорачуна узимајући у обзир потребну количину воде за гашење пожара
у насељу у складу са Правилником о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара.
Према Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гашење пожара, препоручује се постављање хидраната.
Избор врста цеви одредиће се техно-економском анализом у складу са
важећим санитарним прописима. Не препоручује се употреба
салонитних цеви.
При пројектовању и извођењу мора се водити рачуна о међусобном
како вертикалном тако и хоризонталном одстојању појединих
инсталација.
Међусобно
хоризонтално
одстојање
паралелног
водовода
и
канализације у нивоу је минимум 1,50m, ако је пречник водовода мањи
од Ø200mm или минимум 3,00m, ако је пречник водовода већи или једнак
Ø200mm.
Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање
обезбедити минимум 0,40m у случају да је водовод изнад канализације.
Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних
линија као и прикључење појединих објеката одређује надлежна
комунална организација.
Све инфраструктурне мреже морају се међусобно ускладити и штитити
једна од друге.
Канализација-одвођење отпадних и атмосферских вода
Село Велико Боњинце нема централну сеоску канализациону мрежу.
Енергетска инфраструктура
Услови за подземну дистрибутивну електромрежу
Дубина рова за полагање електроенергетских каблова је мин. 0.80m,
односно 1m за каблове 10kV. Електро мрежу полагати на минималном
растојању од 0.5m од темеља објеката.
Међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити
на основу струјног оптерећења, а минимално растојање је 0.07m код
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паралелног вођења и минимално 0.2m код укрштања. Обезбедити
кабловске водове од међусобног контаката како код паралелног вођења
тако и код укрштања.
Код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова
минимално растојање је 0.50m за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а
1.0m за каблове напона 35kV. Растојање приликом укрштања са
телекомуникационим кабловима несме бити мање од 0.50m.
Укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под
минималним углом од 30о по могућству што ближе 90о.. По правилу
електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла.
Није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод
или изнад водовоних и канализационих цеви. Хоризонтални размак
енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви је минимално
0.5m за каблове 10kV, односно 0.4m за остале каблове. Вертикални
размак електроенергетског кабла код укрштања са водоводном или
канализационом цеви може да буде испод или изнад цеви на
минималној удаљености од 0.4m за каблове 35kV или минимално 0,3m за
остале каблове.
У ситуацијама када није могуће постићи прописане минималне
удаљености, односно размаке, електроенергетског кабла се провлачи
кроз заштитну цев.
Услови за надземну дистрибутивну електромрежу
Нисконапонски самоносиви кабловски склоп постављати на бетонске
стубове са међусобним размаком до 40m (у специфичним
ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по вазећим
прописима и нормативима). Није дозвољено полагање нисконапонских
и самоносивих кабловских снопова у земљу или у малтер.
Само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у
близини објеката за стални боравак људи (вођење водова преко објекта
је и када се вод налази на 3m од објекта (10kV) или 5m од објекта (напон
већи од 10kV). Када се водови воде изнад објеката неопходно је
појачање изолације, а за објекте где се задржава већи број људи
потребна је и механички појачана изолација.
Није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се
налазе лако запаљиви материјали, на пролазу поред таквих објеката
хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за
3m, а износи најмање 15,0m.
Одређивање сигурносних удаљености и висина од објеката, као и
укрштање електроенергетских водова међусобно и са другим
инсталацијама врши се у складу са Правилником о техничкоим
нормативима за изградњу надземних и електроенергетских водова
напона од 1kV до 400kV (''Сл. лист СРЈ'', бр. 65/88).
Заштиту
од
атмосферског
пражњења
извести
класичним
громобранским инсталацијама у облику фарадејевог кавеза према
класи нивоа заштите објеката или штапним хватаљкама са раним
стартовањем, у скалду са Правилником о техничким нормативима за
заштиту објеката од атмосферског пражњења ( ''Сл. лист СРЈ'', бр.
11/96).
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Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу
Димензионисање приључка се врши на основу очекиваног максималног
једновременог оптерећења, начина извођења мреже, конструкције и
облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу, стуб НН вода је
место прикључења (изузетно конзола или кровни носач), минимални
распон од стуба НН до објекта који се прикључује СКС-ом без сајле или
ојачаног нултог проводника је 25m, за веће распоне планирати помоћни
стуб.
Прикључно мерни орман типа ИМО извести на стубу или као
слободностојећи СИМО на регулационој линији. Код прикључења
стамбених зграда прикључење извести преко слободностојећим
ормана ГРО смештених унутар објекта, у заједничком простору или
ходнику.
Сваки објекат се напаја само преко једног прикључка, изузетно за двојни
објекат када се уз сагласност ЕД могу одобрити два или више
прикључка. Прикључак служи за напајање само једног објекта, ако се
преко једног огранка НН мреже напаја више објеката онда се огранак
третира као мрежа.
За надземне прикључке се користе самоносиви кабловски снопови
СКС. За подземне прикључке се користе електроенергетски каблови
одговарајућег пресека.
Уколико је за рад постројења на предметној локацији потребно додатно
опремање
електроенергетске
мреже,
постављање
нових
трансформаторских или контролних јединица на парцели извести
према условима дистрибутера и у складу са општим одредбама ПДР-а.
Топловод
Не планира се изградња мреже топловода.
Гасовод
Не планира се изградња мреже гасовода.
Телекомуникациона инфраструктура
Комуникациони системи
ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода. Минимална
дубина полагања ТТ каблова је 0,80m. ТТ мрежу полагати у зеленим
површинама поред тротоара или у тротоару на минималном одстојању
од регулационе линије 0,50m. Код укрштања са другим инсталацијама ТТ
кабл се полаже у заштитну цев, а угао укрштања мора бити 90º. Код
паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 1kV и
10kV минимално одстојање мора бити 0,50m. Код укрштања са
електроенергетским кабловима минимално вертикално растојање је
0,50m изнад; угао укрштања мора бити што ближи 90º а минимално 30º;
у случају да не могу да се задовоље ови услови телекомуникациони кабл
се провлачи кроз заштитну цев са размаком не мањим од 0,30m. Код
паралелног вођења са водоводом и канализацијом минимално
растојање мора бити 1,00m, а код укрштања минимално растојање је
0,50m, а угао укрштања што ближи 90º.
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Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу
директно у земљу потребно је у исти ров положити једну или више ПЕ цев
Ø20 - Ø40 за провлачење оптичких каблова у приступној мрежи. Изузетно,
код изградње подземне разводне мреже, заједно у ров са кабловима
разводне мреже могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис
корисника и крајњих корисника. Такође, у случајевима интензивне
изградње где није могуће сагледати коначне потребе подручја,
планирати резервне ПЕ цеви. Завршавање цеви планирати у
одговарајућим приводним окнима.
На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже планирати
изградњу подземне оптичке приступне мреже, која ће заменити бакарну
приступну мрежу.
Мобилна телефонија
У обухвату плана, а према условима надлежне институције планирана је
базна станица. Локација није фиксна, с обзиром на то да ће коначна
локација за постављање ове базне станице бити дефнисана током
процеса пројектовања и изградње који још није започео, а зависи и од
могућности закупа. У случају постављања базне станице у обухвату
Плана поштовати следеће услове:
- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се
постављати на највишим објектима (стубови), кровне и горње
фасадне површине објеката, уз обавезну сагласност власника,
односно корисника тих објеката;
- системе мобилне телефоније постављати уз поштовање свих
правилника и техничких препорука из ове области, као и препорука
светске здравствене организације;
- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са
објектима у непосредном окружењу; користити транспарентне
материјале за маскирање и прикривање опреме уколико се то
захтева неким решењем;
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других
оператера размотрити могућност заједничке употребе;
Обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног
зрачења у близини антенског система, а посебно утицај на оближње
објекте становања који се налазе на истој или сличној висини као и
антенски систем.
КДС
Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у ком се поставља и
мрежа ТТ инсталација и електроинсталација - подземно или надземно у
посебним случајевима. Могуће је постављање каблова на постојеће
надземне стубове, који су делови надземне нисконапонске,
телекомуникационе мреже и мреже јавне расвете уз претходну
сагласност власника стубова. У изузетним случајевима могуће је уз
поштовање и примену свих техничких прописа и норматива из ове
области постављање каблова на фасадама објеката, али тако да су
што мање уочљиви. Оптичка канализација може се изводити и тамо где
графички није представљена, а има се потребе за њом.
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Комунална инфраструктура - упрвљање отпадом
За сакупљање отпадака на предметном подручју препоручује се
постављање судова - контејнера, запремине 1,1m³. Контејнере за
новопланиране објекте лоцирати у склопу дела парцеле према јавној
површини саобраћајнице. Локације нових судова за смеће уз
новопланиране објекте утврдити на основу санитарно-хигијенских
прописа и заштитити их од атмосферских падавина и ветра, тако што ће
бити смештени у нишама ограђеним зеленилом. На слободним
зеленим површинама за сакупљање отпадака предвидети корпе.
Приступ судовима за смеће мора бити неометан, тако да подлога за
гурање контејнера мора бити од чврстог материјала без иједног
степеника и са највећим нагибом од 3%. У случају генерисања опасних
и штетних отпадних материја, забрањује се да се одлажу у посуде и
контејнере за одлагање комуналног и осталог инертног отпада.
Грађевински отпад који може да настане приликом реализације нових
саобраћајница и осталих стамбених и јавних објеката, обавезно је
уредно прикупити на локацији, разврстати и класирати по карактеру и
пореклу, до момента преузимања од стране Јавног комуналног
предузећа.
2.2.4. Попис парцела и опис локација за јавне површине и објекте
Планом нису предвиђене парцеле за јавне површине и објекте.
2.2.5. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по
зонама који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске
дозволе
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је
неопходан за издавање урбанистичко-техничких услова, информације о
локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе, зависи од зоне у
којој се гради објекат, као и врсте и намене објеката.
Свака грађевинска парцела која је планом предвиђена за изградњу
мора имати приступ јавној саобраћајној површини (директан, право
службености и сл.).
Објекти у обухвату плана морају бити опремљени инсталацијама
инфрастуктуре: електричне инсталације, инсталације водовода и
канализације.
2.2.6. Услови и мере заштите природних добара и непокретних
културних добара и заштите природног и културног наслеђа, животне
средине и живота и здравља људи
Природно наслеђе
На подручју које је обухваћено границама планског акта не налазе се
заштићена природна добра, као ни она предложена за заштиту.
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Културно-историјско наслеђе
У обухвату плана нема утврђених културних добара нити добара под
предходном заштитом. Простор се не налази у оквиру просторно
културно историјске целине, ни целине која ужива статус предходне
заштите. Такође нема утврђених археолошких налазишта, као ни
археолошких локалитета који уживају статус предходне заштите.
Мере заштите животне средине
Са становишта заштите животне средине анализирани су аспекти
загађења земљишта, воде, ваздуха, и загађење буком.
Мере заштите животне средине прописане су и детаљно обрађене у
Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину уз ПДР и
обавезујућег су карактера приликом спровођења планских решења.
2.2.7. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине
приступачним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима
приступачности
Планирање нових објеката и простора за јавну употребу, пројектовање и
изградња морају бити у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инавлидитетом,
деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/2015).
2.2.8. Мере енергетске ефикасности изградње
Циљ примене мера енергетске ефикасности је смањење потрошње
свих врста енергије.
У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени
гласник РС“, број 25/2013) и Законом о енергетици РС („Службени
гласник РС“, број 45/2014) неопходно је подстицати примену енергетски
ефикасних решења.
Потребно је применити штедљиве концепте, еколошки оправдане и
економичне по питању енергената, како би се остварили циљеви
енергетске градње, као допринос заштити животне средине и
климатских услова, а у складу са Правилником о енергетској
ефикасности зграда („Службени гласник РС“, број 61/2011) и
Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда („Службени гласник РС“, број 61/2011).
Основне мере за унапређење енергетске ефикасности у зградарству
су: смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење и
производња енергије.
Енергетска ефикасност се постиже коришћењем ефикасних система
грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете,
укључујући и коришћење отпадне топлоте и обновљивих извора енергије.
У изградњи објеката и уређењу слободног простора обезбедити
ефикасно коришћење енергије кроз:
- оријентацију и функционални концепт зграде тако да се користе
природни ресурси, пре свега енергија сунца и околног зеленила;
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- топлотно зонирање зграде, односно груписање просторија сличних
функција и сличних унутрашњих температура;
- избором облика зграде којим се обезбеђује што је могуће енергетски
ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу
на климатске факторе и намену зграде;
- оптимализацију величине прозора како би се смањили губици
енергије, а просторије добиле довољно светлости;
- заштиту делове објекта који су лети изложени јаком сунчевом зрачењу
зеленилом и другим мерама;
- планирањем система природне вентилације (вентилациони канали,
прозори, врата, други грађевински отвори) тако да буду што мањи
губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем
периоду;
- коришћењем обновљивих извора енергије - сунца, применом
фотонапонских панела, соларних колектора и сл;
- економичном потрошњом свих облика енергије, било да су они
обновљиви или необновљиви; употребом енергетски ефикасних
расветних тела; коришћењем грађевинских материјала из окружења;
одвајањем рециклабилног отпада ради даље прераде.
2.2.9. Услови и мере заштите од пожара, елементарних непогода,
несрећа и разарања
Мере заштите од пожара
Наведени план је неопходно израдити у складу са важећим законима,
техничким прописима и српским стандардима. У погледу мера
заштите од пожара и експлозија мора обухватити:
1. изворишта снабдевања водом и капацитет rрадске водоводне
мреже који обезбеђују довољно количине ваде за гашење
пожара;
2. удаљенаст између зона предвиђених за стамбене и објекте
јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и
објекте специјалне намене;
3. приступне путеве и пролазе за ватрагасна вазила до објеката;
4. безбедносне пајасеве између објеката којима се спречава
ширење пажара и експлозије, сигурнасне удаљенасти
између објеката или њихово пожарно одвајање;
5. могућност евакуације и спасавање људи.
Израду планског документа неопходно извести у складу са важећим
законима, техничким прописима и српским стандардима, те сходно
томе потребно је придржавати се следећих услава у погледу
извршења потребних мера заштите од пожара и експлазија:
 Плански документ мора бити урађен у складу са 3аконом о
заштити од пажара („Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/2015).
 Плански документ мара бити урађен у складу са 3аканом о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл.
гласник РС" бр. 54/2015).
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 Паред горе наведених Закона патребно је придржавати се
одредби следећих Правилника и прописа који регулишу област
заштите од пожара и експлозија, а то су:
- Правилник о техничким нармативима за инсталације хидрантске
мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС", бр. 3/2018);
- Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских
објеката о д п o ж a p a („Сл. гласник РС", бр. 1/2018);
- Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара
спољних зидова зграда („Сл. гласник РС", бр. 59/2016);
- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини
објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ", бр. 8/1995);
- Правилник о техничким нормативима за електроенергетска
постројења називног напана изнад 1000V („Сл. лист СФРЈ", бр.
7/1974);
- Правилник
о
техничким
нормативима
за
уземљење
електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V („Сл.
лист СРЈ", бр. 61/1995);
- Прави лни к о те хн ич ки м н орм ати ви ма за и зградњу
н ад зем ни х електроенергетских водова називног напона 1V до
400V („Сл. лист СФРЈ", бр. 65/1988);
- Прави лни к
о
те хни чким
норм ати вим а
за
заштиту
об је ката од атмосферског пражњења („Сл.
лист
СРЈ",
бр.
11/1996);
- Правилник
о
техничким
нормативима
за
заштиту
електроенергетских пострајења и уређаја од пожара („Сл. лист
СФРЈ", бр. 74/1990);
- Правилник
о
техничким
мерама
за
погон
и
о д р ж а в а њ е електроенергетских пострајења и водова („Сл.
лист СФРЈ", бр. 41/1993);
- Правилник
о
техничким
нормативима
за
заштиту
електроенерrетских постројења од пренапона („Сл. лист СФРЈ",
бр. 7/1971 и 44/1976);
- Правилник о техничким нормативима за постављање надземних
електроенергетских водова и телекомуникационих кабловских
водова („Сл. лист СФРЈ", бр. 36/1986);
- Прави лник о техничким н ормативима за изградњ у
надземних електроенергегских водова („Сл. лист СФРЈ", бр.
51/1973 и 11/1980);
- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих
објеката од пожара („Сл. лист СФРЈ", бр. 7/1984) и („Сл. гл. РС", бр.
86/2011);
- Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од
пажара и експлозија („Сл. лист СфРЈ", бр. 24/1987);
- Правилник о техничким нормативима за безбедност од
пожара и експлазија постројења и објеката за запаљиве и гориве
течнасти и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих
течности („Сл. гл. РС", бр. 114/2017);
- Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом
моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива („Сл.
лист СФРЈ", бр. 27/1971 - испр. и „Сл. гл. РС", бр. 108/2013);
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- Правилник о смештају и држању yгљa за ложење („Сл. лист
СФРЈ", бр. 45/1967);
- Правилник о изградњи постројења за течни нафтни
г a c и о ускладиштавању и претакању течноr нафтног гаса („Сл.
лист СФРЈ", бр. 24/1971 и 26/1971);
- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење,
погон и одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ", бр. 10/1991
и 52/1990);
- Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан
транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним
нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима
за међународни транспорт („Сл. лист СРЈ", бр. 26/1985);
- Правилник о техничким нормативима за пројектовање и полагање
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни
притисак до 4bar-а („Сл. лист СРЈ", бр. 20/1992);
- Одредбе SRPS стандарда;
- Одредбе ТР 21;
- Одредбе ТР 19;
- Као и других правилника и стандарда са аспекта заштите од пожара
који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.
Мере заштите од елементарних непогода и земљотреса
При фундирању објекта треба предузети адекватне техничке мере које
би је санирале. У делу задатка који се односи на изградњу, осми
сеизмички степен дефинисан је за цео простор обухваћен овим планом
детаљне регулације и може се користити углавном за процену цене
коштања будућих објеката на овом простору тј. у сфери планирања. Но,
конкретно за сваки објекат треба дефинисати коефицијент
сеизмичности за које се очекује да ће бити на нивоу седмог, и већег,
степена сеизмичког интензитета.
На простору обухвата плана при прорачуну конструкције објеката
морају се применити одредбе које се односе на прорачун, а у складу
са прописима.
На подручју које обухвата предметни план нема хидролошких станица
подземних и површинских државне мреже. Изградња нових објеката на
одстојању мањем од 500 м од лансирних станица система одбране од
града могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења
РХМЗ.
Мере заштите од ратних дејстава
Према обавештењу надлежног Министарства одбране - Сектора за
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, у планском подручју,
с обзиром на планирану намену и садржаје, нема посебних услова и
захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
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2.3. Правила грађења
На предметном простору предвиђа се изградња електране на биомасу
у радној зони. Постројење ће као гориво користити дрвну биомасу, која
ће се добављати већим делом из ЈП „Србијашуме“, а мање из приватног
сектора. Главни сегмент постројења се базира на когенерацији
односно на производњи електричне енергије, која ће се дистрибуирати у
електроенергетску мрежу по повлашћеној тарифи за производњу
електричне енергије из обновљивих извора енергије. Приликом тога се
генерише и огромна топлотна енергија, чије коришћење ће бити
разрађено у неким другим пројектима. У процесу пиролизе се сем
гасова, које се након обраде доводе до мотора са генераторима,
добија и чврста компонента тј. чврсти коксни остаци као и течна
компонента - катран. Ови секундарни производи постројења су из
економског аспекта врло занимљиви. Предвиђени капацитет електране
је 6,5MWh, док топлотни капацитет постројења износи око 2MWh.
У случају да општим и појединачним правилима уређења и грађења
нису дефинисани сви елементи потребни за издавање локацијских
услова и грађевинске дозволе, као и информације о локацији,
меродавна је примена важећег Правилника о општима правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу.

2.3.1. Основни урбанистички параметри
У табели су дати основни урбанистички параметри:
Табела 5. - Предлог основних урбанистичких параметара:
ПРЕТЕЖНА
НАМЕНА

КОМПАТИБИЛНА
НАМЕНА

Привређивање

Пословање,
трговина,
угоститељствo,
занатство
и услуге,
бензинска
станица, објекти
комуналне и
остале
инфраструктуре

ОСНОВНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
НАЗИВ
ВРЕДНОСТ ПАРАМЕТРА
ПАРАМЕТРА
Минимална
површина
1500m2
парцеле
Минимална
ширина
16,00 m
парцеле
Индекс
40%
заузетости
Максимална висина објекта
је 15,00m, осим за технолошке
Maксималн
објекте, где се може утврдити
а висина
већа висина у складу са
технолошким потребама
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2.3.2. Услови за прикључење објекта на мрежу комуналне
инфраструктуре
Прикључење објеката на постојећу или планирану комуналну
инфраструктурну мрежу извршити према условима надлежних
предузећа власника те инсталације, уз могућност прелазних решења до
реализације планираних инфраструктурних мрежа.
У обухвату плана постоје делови некадашње интерне канализационе
мреже која није употребљива. Према будућој намени објеката на
предметном подручју потребно је пројектовати и извести интерну
канализацину мрежу за одвод отпадних (фекалних) вода у складу са
бројем и потребама корисника. Канализациону мрежу завршити
водонепропусном (херметичком) двокоморном септичком јамом коју је
потребно планирати на погодној локацији како би канализациона
мрежа имала потребан пад и како би био могућ несметан прилаз и
чишћење септичке јаме.
Атмосферску воду не уводити у канализациону мрежу. Атмосферску
воду са кровова објекта и асфалтних/бетонских површина водити
површински и извести слободно ка југоисточном делу парцеле.
2.3.3. Услови за интерне комуникације у оквиру обухвата Плана
Ширине интерних саобраћајница унутар комплекса морају бити у
функцији технолошких транспортних захтева, што треба да задовољи
кретање теретних возила као и постављање неопходне пратеће
инфраструктуре. Минимална ширина интерних колских саобраћајница
је 3,50m, а пешачких 1,50 (1,20)m. Подужне и попречне профиле интерних
саобраћајних површина ускладити са нивелационим решењем,
конфигурацијом терена, постојећим и планираним објектима и
решењем одвођења атмосферских вода. Радијуси кривина на улазном
делу и код интерних саобраћајница потребно је да буду меродавни за
ватрогасно возило.

2.3.4. Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели
Минимални проценат зеленила је 25%.
Заштитно зеленило улази у проценат укупног зеленила на парцели.
Проценат зеленила је дефинисан као минимално обавезан, не може
бити мањи од прописане вредности али може бити већи. Његова
функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарна и друштвеносоцијална. На местима где треба постићи веће заштитне ефекте садњу
погустити и користити више жбунастих и четинарских врста. Све
слободне површине затравнити квалитетном смешом трава. Парцеле
треба да буду заштићене од ветра, прекомерног осунчања, утицаја
саобраћајног загађења и сл. Озелењавање ускладити са подземном и
надземном инфраструктуром, техничким нормативима за пројектовање
зелених површина уз поштовање минималних удаљења од појединих
инсталација. Уколико је могуће, паркинг просторе у оквиру парцеле
засенчити садницама.
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У ову категорију заштитног зеленила спада и зеленило дуж границе
парцела производних погона. Ова врста зеленила се формира од свих
категорија зеленила, почев од зељастих преко жбунастих врста све до
високе дрвенасте вегетације. Заступљеност нижих врста је већа у
ободном деловима површине. Ово зеленило је са заштитном улогом и
на овим површинама не сме бити активности које ће загађивати
околину, а посебно је забрањено третирање зеленила хемијским
средствима које угрожава здравље људи, обзиром да комплекс тангира
површине са стамбеном зоном.
Формирати одговарајуће заштитне зелене појасеве, од листопадних и
четинарских врста спратне конструкције, спрат травњака, шибља и
дрвећа густе крошње дуж границе комплекса и приступних
саобраћајница. Озелењавање око објеката реализовати са аутохтоним
врстама које имају фитоцидно и бактерицидно својство (липа, јасен,
јавор, бреза). Избегавати врсте које су алергене (тополе и сл), као и
инвазивне (багрем, кисело дрво и др.) и са великим садржајем смоле
због запаљивости (бор, јела).
2.3.5. Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих
објеката
За постојеће објекте дозвољена је реконструкција, доградња,
адапатација, санација, текуће и инвестиционо одржавање.
2.3.6. Правила за архитектонско обликовање објеката
Објекте архитектонски обликовати у складу са планираном наменом и
окружењем, уз уклапање у просторну целину. Обрада објеката треба да
буде високог квалитета, уз употребу савремених материјала и
технологије изградње, у складу са начелима енергетске ефикасности и
одрживе градње, уз примену техничких мера, стандарда и услова
планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката, а према
намени објекта и карактеру локације. Архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама тежити ка успостављању
јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
2.3.7. Услови и могућности фазне реализације
Дозвољена је фазна реализација комплекса и/или градња објеката, у
складу са потребама и могућностима инвеститора, до реализације
максималних капацитета.
2.3.8. Инжењерско-геолошки услови
Носивост и погодност терена за градњу: Терен обухваћен Планом
детаљне регулације је раван са котом терена која се креће од
417,00m.n.v. у јужном и источном делу обухвата, до 429,30m.n.v. у
западном делу обухвата Плана. Према стабилности терена, подручје
плана спада у стабилне терене.
Студија о геолошко геотехничким својствима терена за потребе Плана
није рађена, већ су коришћени расположиви подаци за подручје
Општине Бабушница.
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Сеизмичке карактеристике: Према карти сеизмичке рејонизације
Општина Бабушница налази се у осмој зони сеизмичности према мапи
хазарда за повратне периоде од 100, 200 и 500 година. Ризик од
повредивости при сеизмичким разарањима може се смањити
примењујући одређене принципе планирања, организације и уређења
простора. Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности
подразумевају:
- поштовање степена сеизмичности од 8° МKS приликом пројектовања,
- поштовање регулације саобраћајница, правилног размештаја објеката
и међусобне удаљености приликом нове изградње.
2.3.9. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације,
односно препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичкоархитектонског конкурса
Нове парцеле треба дефинисати према законима и прописима који
важе за одређену област (намену објекта/простора), просторним
могућностима и параметрима овог плана.
У случају да се дистрибутивни инфраструктурни објекти (за потребе
снабдевања широке потрошње) постављају на земљишту остале
намене које је откупљено за ту намену, неопходно је формирати
посебну парцелу. Ако је у питању земљиште остале намене где је
склопљен уговору о коришћењу дела парцеле, тада се не одваја
посебна парцела. Мора се обезбедити приступ објекту, односно
уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. За
специфичне случајеве биће примењене одговарајуће одредбе важећих
закона, прописа и правилника.
У обухвату Плана нису одређени простори - локације за које је обавезна
израда Урбанистичког пројекта и расписивање јавних урбанистичкоархитектонских конкурса.
2.3.10. Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета
Површина плана на којој је дефинисана намена која омогућује
изградњу је 49712m². На основу дозвољеног индекса заузетости, бруто
површина под објектима може износити највише до око 19885m².
Бруто развијена грађевинска површина зависи од спратности објеката,
а с обзиром на то да спратност објеката није дефинисана, већ је дата
дозвољена висина или се она и не утврђује за производне објекте, не
може се проценити могућа бруто развијена грађевинска површина у
обухвату плана.
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3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације урађен је у пет примерака у аналогном и
шест примерака у дигиталном облику, који су оверени и потписани од
стране председника Скупштине општине Бабушница, од којих:
- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља
архиви Скупштине општине Бабушница;
- два примерка у аналогном и дигиталном облику органу општинске
управе надлежном за његово спровођење;
- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља
израђивачу Плана;
- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља
Инвеститору и
- један дигитални примерак доставља се за потребе Централног
регистра при Министарству.
Право на увид у План детаљне регулације имају правна и физичка лица у
складу са Законом. План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном прегледу општине Бабушница.

Одговорни урбаниста:
Ивана Ранђеловић, дипл.инж.арх.

Директор
Душан Ђорђевић, дипл.инж.зоп.
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"ИВЕКС ПЛУС" ДОО, Ж. Н. Брке 30, 18330 Бабушница

Б. ГРАФИЧКИ ДЕО

e-mail: iveksdoo@mts.rs

www.iveks.rs

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце

КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: "Велико Боњинце"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Дл-1

Подаци о снимању:
границe катастарских парцела
GNSS 30.01.2018.г.

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЗЕ ЛИСТОВА
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
К.О. Велико Боњинце

РАЗМЕРА 1 : 1000
Еквидистанција 1 м

1

1. КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

Катастарско - топографски план израдио:
"ГЕО СИСТЕМ ПЛУС" д.о.о. Ниш
Директор:
_________________________
Срђан Димитријевић, геод. инж.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце
ЛИСТ БРОЈ: 1
R=1:1000 РАДНИ ТИМ:
ЕЛАБОРАТ: План детаљне регулације Одговорни урбаниста:
дипл.инж.арх. Ивана Ранђеловић
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
број лиценце 200 1163 09
Општинска управа
oпштинe Бабушница
Р. Павловића 1, Бабушница
ИЗРАЂИВАЧ ПЛАНА:
ИВЕКС ПЛУС ДОО
Сарадници:
Ж.Н. Брке 30, Бабушница
дипл.инж.арх. Иван Ђорђевић
ДАТУМ: јул 2018. године
дипл.инж.арх. Милош Ђорђевић

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце

ЛЕГЕНДА

ОБУХВАТ ПДР-а

2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
план намене простора
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце
ЛИСТ БРОЈ: 2
R=1:10000 РАДНИ ТИМ:
ЕЛАБОРАТ: План детаљне регулације Одговорни урбаниста:
дипл.инж.арх. Ивана Ранђеловић
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
број лиценце 200 1163 09
Oпштинска управа
општинe Бабушница
Р. Павловића 1, Бабушница

0

5oom

1ooom

25oom

ИЗРАЂИВАЧ ПЛАНА:
ИВЕКС ПЛУС ДОО
Сарадници:
Ж.Н. Брке 30, Бабушница
дипл.инж.арх. Иван Ђорђевић
дипл.инж.арх. Милош Ђорђевић
ДАТУМ: јул 2018. године

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце

ЛЕГЕНДА

ОБУХВАТ ПДР-а

3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
шема насеља Велико Боњинце
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце
ЛИСТ БРОЈ: 3
R=1:2500 РАДНИ ТИМ:
ЕЛАБОРАТ: План детаљне регулације Одговорни урбаниста:
дипл.инж.арх. Ивана Ранђеловић
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
број лиценце 200 1163 09
Општинска управа
општине Бабушница
Р. Павловића 1, Бабушница

0

1oom

2oom

5oom

ИЗРАЂИВАЧ ПЛАНА:
ИВЕКС ПЛУС ДОО
Сарадници:
Ж.Н. Брке 30, Бабушница
дипл.инж.арх. Иван Ђорђевић
ДАТУМ: јул 2018. године
дипл.инж.арх. Милош Ђорђевић

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце
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2694

2706

2535/1

2691
2680

2546
2681/2
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2657
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3775
село Велико Боњинце
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3770
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3781

3773

Pr
2658/2
2655
Pr

3783

2579

2656

ЛЕГЕНДА

3774

2580

3784
3785

обухват ПДР-а

6692
2660

2645

границе парцела

2667/2 2667/2
2646

2663
2666/1

2653
3786

постојећи објекти на парцели

2669

2667/1

2652

2651/1

2583

2668/1

постојећа ограда

2643/2
2644/1

2651/3

2665

2651/2

2666/2

снимљени објекти на суседним
катастарским парцелама

6692
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објекти по катастру
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2650

.4

/5

2
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2589

2643/1
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TS 10/0,4kV

2590
2585

2639
2592

постојећи 10kV кабловски водови
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2640
ка центру села
2596

2601

постојећи 10kV ваздушни водови

2591
2593

постојећи 0,4kV ваздушни водови
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2633
6692
2603

2637
2636
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2635

2615

2614
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2613

постојећи 0,4kV кабловски водови

2597

постојећи TT кабловски вод

2602
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2587

успонски водовод Љуберађа Велико Боњинице ACØ200
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2659

2598

2607

интерни постојећи водовод Ø75
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ
са инфраструктуром
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце
ЛИСТ БРОЈ: 4
R=1:1000 РАДНИ ТИМ:
ЕЛАБОРАТ: План детаљне регулације Одговорни урбаниста:
дипл.инж.арх. Ивана Ранђеловић
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
број лиценце 200 1163 09
Општинска управа
oпштинe Бабушница
Р. Павловића 1, Бабушница
ИЗРАЂИВАЧ ПЛАНА:
ИВЕКС ПЛУС ДОО
Сарадници:
Ж.Н. Брке 30, Бабушница
дипл.инж.арх. Иван Ђорђевић
ДАТУМ: јул 2018. године
дипл.инж.арх. Милош Ђорђевић

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце
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ЛЕГЕНДА
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обухват ПДР-а

2545/2
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2545/3
2703

2535/3
2545/1

3730

постојећа ограда
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2535/2

снимљени објекти на суседним
катастарским парцелама
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2702
2692

2545/4
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објекти по катастру

3759

2571
2701
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2572

3758
2660

3747
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3767

становање
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3761

2518
3766
3765

3769

зона привређивања/радна зона
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3776
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3777/1
3777/2

3771
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2657

3780

3775
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2677

3770

2656
3781

3773

пољопривредно земљиште
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2658/2
2655
Pr

3783

2579

2656
3774

јавна површина
- некатегорисани путеви

2580

3784
3785

6692
2660

површина постојећег пута на
катастарској парцели бр. 2677

2645
2667/2 2667/2
2646

2663
2666/1

2653
3786

2669

2667/1

2652

2651/1

2583

површина јавне намене
- објекат локалне заједнице
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2644/1
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2650

2589

2643/1

2642

2590
2585

2639
2592
2586
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5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ
н а м е н а п о в р ш и н а

ка центру села
2591
2593

2596

2601

2595

2633

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце
ЛИСТ БРОЈ: 5
R=1:1000 РАДНИ ТИМ:

6692
2603

2637
2636

2604

2635

2615

2614

2606

2617
2613

2597
2602
2600

ЕЛАБОРАТ: План детаљне регулације Одговорни урбаниста:
дипл.инж.арх. Ивана Ранђеловић
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
број лиценце 200 1163 09
Општинска управа
oпштинe Бабушница
Р. Павловића 1, Бабушница

2587

2605
2659

2598

2607
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ИЗРАЂИВАЧ ПЛАНА:
ИВЕКС ПЛУС ДОО
Сарадници:
Ж.Н. Брке 30, Бабушница
дипл.инж.арх. Иван Ђорђевић
ДАТУМ: јул 2018. године
дипл.инж.арх. Милош Ђорђевић
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2544
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3730

ЛЕГЕНДА
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2545/4
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3759
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2571
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2700

2698

постојећи објекти
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2575
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5

42

2699
2658/1

3762

2573

425

3757/1
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5
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3785
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јавна површина - некатегорисани пут
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2666/1

2653
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2643/2
2644/1

2651/3
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6. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

2597

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце
ЛИСТ БРОЈ: 6
R=1:1000 РАДНИ ТИМ:
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2603
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ЕЛАБОРАТ: План детаљне регулације Одговорни урбаниста:
дипл.инж.арх. Ивана Ранђеловић
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
број лиценце 200 1163 09
Општинска управа
oпштине Бабушница
Р. Павловића 1, Бабушница

2659

ИЗРАЂИВАЧ ПЛАНА:
ИВЕКС ПЛУС ДОО
Сарадници:
Ж.Н. Брке 30, Бабушница дипл.инж.арх. Иван Ђорђевић
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ДАТУМ: јул 2018. године

дипл.инж.арх. Милош Ђорђевић
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ЛЕГЕНДА
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обухват ПДР-а
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422.59

2667/1

0
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нова ограда

2658/3

2655

1

5

11
12

УЛАЗ

2677

ново 4.2%
постојеће 2.9%

2656

8

Резервоари гаса
УЛАЗ

УЛАЗ

9

УЛАЗ

10
3

14

УЛАЗ

2645

постојеће 6.5%

2

7.4%
(макс. 8%)

Елеваторски торањ

Гасификатори
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40

P1

2658/2
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29

20

КОЛСКИ
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2656

постојећа ограда

7

19
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површина обухвата (к.п.бр. 2677) (m²)

13
Складиште сировине

заузетост парцеле
укупна заузета површина парцеле (m²)

УЛАЗ

изграђеност парцеле

Складиште сировине

1

2644/1

8184

индекс заузетости парцеле у % 16.46

11
42 2
3.6
2

4

49712

укупна бруто изграђена површина објеката (m²) 8437
индекс изграђености парцеле

0.17

8%
11

2663

3.

УЛАЗ

42

2

62

Бр.
1
Трафостаница

2667/2
2665

2666/1

УЛАЗ

11
2
42
3.
УЛАЗ
62

Складиште сировине

15

2667/1

Пбруто (m²)

ОБЈЕКАТ
ИНДУСТРИЈСКА ХАЛА, спратност Пр;
(сушара, генератори, електроблок)

2 УПРАВНА ЗГРАДА, спратност Пр+1
3 РАДНИЧКА МЕНЗА, спратност Пр

484

4 НАДСТРЕШНИЦА, спратност Пр
СКЛАДИШТЕ ЧВРСТОГ КОСНОГ ОСТАТКА,
5
спратност Пр

979

СЕПАРАТОР ЧАЂИ СА БАЗЕНОМ ЗА
6 ХЛАЂЕЊЕ И СЕДИМЕНТАЦИЈУ,
спратност Пр

P1

4

7 ЦИСТЕРНА ЗА МАЗУТ, спратност Пр
8 ГАСИФИКАТОРИ, 6 комада
9 РЕЗЕРВОАР ДРВНОГ ГАСА, 3 комада
10 ЕЛЕВАТОРСКИ ТОРАЊ
11 ПОРТИРНИЦА, спратност Пр
12 КОЛСКА ВАГА
13 ДИЗЕЛ АГРЕГАТ
14 УПРАВЉАЧКА ЈЕДИНИЦА, спратност Пр

Складиште сировине

4186

202

290
721
114
1192
153
57
24
0
0
35

15 КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА, Пр

2668/1
2669

ЛЕГЕНДА

Пбруто укупно =

8437.00 m²

Површина парцеле =

49712.00 m²

6692
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Стратешка процена утицаја ПДР-а за к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за КП бр. 2677 КО
Велико Боњинце ради се на основу Одлуке о изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину која је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне
регулације за КП бр. 2677 КО Велико Боњинце („Скупштински преглед општине
Бабушница“, бр. 20/2017).
Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за КП бр. 2677 КО Велико Боњинце (у даљем тексту: Стратешка процена
утицаја или СПУ) у складу je са одредбама чл. 34 – 35 Закона о заштити животне
средине (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и одредбама чл. 5,7 – 10 и 12.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број
135/04 и 88/10).
Стратешка процена утицаја планова на животну средину ради се у циљу обезбеђивања
заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних
начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма.
Стратешка процена треба да обезбеди сагледавање развојних докумената са аспекта
заштите и да предложи решења и мере којима ће заштита животне средине бити
остварена на оптималан и рационалан начин.
На међународном нивоу је Протокол Уједињених нација о стратешкој процени утицаја на
животну средину усвојен 2003. године, док је област стратешке процене у Европској Унији
регулисана Директивом о процени утицаја одређених планова и програма на животну
средину – стратешком директивом, из 2001. године. Обавеза израде стратешке процене
утицаја секторских развојних планова и програма на животну средину уведена је у Србији
ступањем на снагу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', број 135/04) крајем 2004. године (у даљем тексту: Закон). Упутство за
спровођење Закона је донето 2007. године, као помоћ надлежним органима при
одлучивању о изради стратешке процене и оцењивању квалитета извештаја о стратешкој
процени у поступку давања сагласности на извештај о стратешкој процени. Законом о
изменама и допунама стратешке процене утицаја на животну средину (''Службени гласник
РС'', број 88/10) су извршене мање измене и допуне које се непосредно односе на
одређивање обима и садржаја стратешке процене.
Члан 5. Закона прописује израду стратешке процене за различите врсте секторских
развојних докумената, укључујући документе у области просторног планирања. Одлуку о
изради стратешке процене доноси орган надлежан за израду секторског развојног
документа (плана или програма), по прибављеном мишљењу органа надлежног за заштиту
животне средине и других заинтересованих органа и организација, како је прописано
чланом 9. Закона. Ова одлука је саставни део одлуке о изради развојног документа и
објављује се у одговарајућем службеном гласилу, односно „Службеном гласнику Републике
Србије”. Законом је прописан садржај сваког сегмента стратешке процене, док је садржај
извештаја о стратешкој процени прописан чланом 12. Закона.
Чланом 8. Закона прописан је поступак стратешке процене који обухвата три сегмента:
(1) Доношење одлуке о изради стратешке процене
(2) Израду извештаја о стратешкој процени
(3) Одлучивање о давању сагласности на извештај о стратешкој процени, уз учешће
заинтересованих органа и организација и јавности.
Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују
могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом
плана и програма и којим се одређују мере за смањење негативних утицаја на животну
средину. Према члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај садржи
нарочито:
1.
Полазне основе стратешке процене;
2.
Преглед карактеристика и оцена стања животне средине у подручју плана;
3.
Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;

4

Стратешка процена утицаја ПДР-а за к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
процену.

Процену могућих значајних утицаја на животну средину;
Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја;
Смернице за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима;
Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана;
Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
Приказ начина одлучивања;
Закључке стратешке процене утицаја и друге податке од значаја за стратешку

Стратешка процена утицаја животну средину је процес који треба да интегрише циљеве и
принципе одрживог развоја у просторним и урбанистичким плановима уважавајући при
томе потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и на
здравље и добробит становништва. Значај стратешке процене утицаја на животну
средину огледа се у томе што:
обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте,
на пример - кумулативни и социјални ефекти;
помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата;
избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну
средину већ дефинисаног пројекта; и
утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката,
укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније
истраживање, итд.
Стратешка процена утицаја планских докумената представља значајан инструмент
заштите животне средине, тако што се у почетним фазама доношења одлука о будућем
развоју простора укључују питања заштите животне средине. Наведени процес резултира
претходним усаглашавањем развојних интереса и интереса заштите простора.
Стратешком проценом обезбеђује се виши ниво заштите животне средине и интеграције
захтева заштите и развојних потреба и интереса, уграђивањем начела и циљева
заштите у планске документе у циљу достизања одрживог развоја. Стратешком проценом
се омогућава интеграција еколошких захтева, мишљења и начела у планове и програме
у циљу подстицања и унапређења одрживог развоја.
Основни методолошки приступ примењен у изради овог Извештаја, одређен је Законом о
стратешкој процени утицаја и већ развијеним и прихваћеним методама у досадашњој
пракси планирања просторног развоја, а прилагођен је хијерархијском нивоу и
специфичним захтевима планског документа. Поступак стратешке процене састоји се
од: припремне фазе, фазе израде Извештаја и на крају, поступка одлучивања. Поступак
израде Извештаја одвија се сукцесивно. У изради полазних основа сагледавају се
концептуална решења, дефинишу циљеви и методологија израде, врши се анализа стања
и оцена квалитета појединих сегмената животне средине; вреднују алтернативна
решења, процењују се могући утицаји и хазарди; дефинишу мере заштите и унапређења
животне средине и програм праћења стања (мониторинг).

5

Стратешка процена утицаја ПДР-а за к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
На основу одредаба члана 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину полазне основе стратешке процене обухватају:
1. кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим
плановима и програмима;
2. преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се
извештај односи;
3. карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду
изложене значајном утицају;
4. разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или програму и
приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене;
5. приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне
средине у плану и програму, укључујући варијантно решење нереализовања плана и
програма и најповољније варијантно решење са становишта заштите животне
средине;
6. резултате претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама
битне са становишта циљева и процене могућих утицаја стратешке процене.
1.1. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА И ОДНОСА СА ДРУГИМ
ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА
Законски основ за израду Плана детаљне регулације представља Закон о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 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 и 132/2014 и
145/2014), као и важећи правилници.
Плански основ за израду Плана, представљаjу решења Просторног плана општине
Бабушница 2010-2025. година („Скупштински преглед општине Бабушница“, бр. 13/12), који
је утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона, као и решења
важећих планова.Обухват и границе Плана.
Обухват: Укупна површина планског обухвата износи P=4hа 97а 12m2 и у овом обухвату је
цела катастарска парцела број 2677 у Катастарској општини Велико Боњинце, општина
Бабушница. Плански обухват одређен је катастарском границом предметне парцеле са
суседним катастарским парцелама
Постојећа намена простора
Табела 1. - Биланс површина постојећег стања:
НАМЕНА ПОВРШИНА
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Привредне делатности
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
УКУПНА ПОВРШИНА ПДР

ПОВРШИНА (h)
4,9712
4,9712
4,9712
4,9712

%
100
100
100
100

Планиране намене површина предложене планским документом
Табела 2 – Претежне намене површина планираног стања
НАМЕНА ПОВРШИНА
ПОВРШИНА (h)
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
4,9712
Привредне делатности
4,9712
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
4,9712
УКУПНА ПОВРШИНА ПДР
4,9712

%
100
100
100
100

Као примарни правци развоја постављају се следећи:
- уређено земљиштe опремљено неопходном инфраструктуром;
- развој инфраструктуре и стварање услова за нову планску изградњу;
- контролисана изградња према планираној намени и параметрима;
- производња ел. енергије из обновљивих извора што представља јавни интерес
региона и Републике;
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- креирање нових радних места и смањење стопе незапослености и сиромаштва у
општини Бабушница; Нове могућности запошљавања биће понуђене локалном
становништву што ће побољшати животни стандард и квалитет живота;
- остварење позитивног утицаја на општине у окружењу;
- демографски обновљено насеље са тендецијом пораста наталитета
- јединствени и контролисан систем управљања комуналном инфраструктуром.
План детаљне регулације се ради за једну катастарску парцелу, тако да подела на
каратеристичне целине и зоне није потребна.
Спорт и рекреација

Комунални објекти

Саобраћајни
објекти

Инфраструктура

Становање

Услуге, центри

Привређивање

Пољопривредно
земљиште

Водно земљиште

Шумско земљиште

Привређивање

Зеленило

ОСНОВНА НАМЕНА

Јавне службе

ПРАТЕЋА ИЛИ ДОПУНСКА НАМЕНА

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

Површине и објекти јавне намене
Предвиђено је да корисници у обухвату плана користе постојеће капацитете, која по
потребни може да се надограђује.
Планом нису предвиђене парцеле за јавне површине и објекте.
Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре
Саобраћајна инфраструктура
У обухвату плана не постоје објекти и површине јавне намене саобраћајне инфраструтуре.
Водовод-снабдевање водом
У обухвату плана пролази успонски вод, те у овом делу парцеле није могућа изградња
објеката и интерних саобраћајница. Планирана водоводна мрежа повезаће се на постојећу.
На траси водовода не дозвољава се изградња никаквих објеката осим објеката
водоснабдевања. Не планира се изградња мреже топловода. Не планира се изградња
мреже гасовода.
На предметном простору предвиђа се изграња електране на биомасу у радној зони.
Постројење ће као гориво користити дрвну биомасу, која ће се добављати већим делом из
ЈП „Србијашуме“, а мање из приватног сектора. Главни сегмент постројења се базира на
когенерацији односно на производњи електричне енергије, која ће се дистрибуирати у
електроенергетску мрежу по повлашћеној тарифи за производњу електричне енергије из
обновљивих извора енергије. Приликом тога се генерише и огромна топлотна енергија, чије
коришћење ће бити разрађено у неким другим пројектима. У процесу пиролизе се сем
гасова, које се након обраде доводе до мотора са генераторима, добија и чврста
компонента тј. чврсти коксни остаци као и течна компонента - катран. Ови секундарни
производи постројења су из економског аспекта врло занимљиви. Предвиђени капацитет
електране је 6,5 MWh док топлотни капацитет постројења износи око 2 MWh.
Услови за прикључење објекта на мрежу комуналне инфраструктуре
Прикључење објеката на постојећу или планирану комуналну инфраструктурну мрежу у
улицама извршити према условима надлежних предузећа власника те инсталације, уз
могућност прелазних решења до реализације планираних инфраструктурних мрежа.
Услови за интерне комуникације у оквиру обухвата Плана
Ширине интерних саобраћајница унутар комплекса морају бити у функцији технолошких
транспортних захтева, што треба да задовољи кретање теретних возила као и постављање
неопходне пратеће инфраструктуре.
Дозвољена је фазна реализација комплекса и/или градња објеката, у складу са потребама и
могућностима инвеститора, до реализације максималних капацитета.

7

Стратешка процена утицаја ПДР-а за к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце

Однос према другим плановима и стратегијама
1. Просторни план Србије 2010-2020.године (Сл. Гласник РС, бр. 88/10)
Просторни план Републике Србије дефинисао је концепцију организације републичког
простора, као и обавезе и смернице за његово спровођење. Природни ресурси, који
укључују пољопривредно и шумско земљиште, рељеф, минералне сировине, воде и водно
земљиште, потенцијал у обновљивим изворима енергије, могу да представљају важан
потенцијал на коме ће да се заснива економски и привредни развој Републике Србије.
Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за производњу енергије из
обновљивих извора, што би могло да допринесе смањењу увозне зависности земље и
умањи штетне ефекте стаклене баште. У обновљиве изворе енергије (ОИЕ) чији
потенцијал постоји у Републици Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогас и
биогориво), енергија малих хидроелектрана, енергија сунца, енергија ветра и геотермална
енергија. Један од оперативних циљева је и развој слабије развијених региона и посебно
руралних средина отварањем постројења за производњу енергије из обновљивих извора и
отварање нових радних места.
2. Стратешка процена утицаја Просторног плана Републике Србије на животну
средину
Најзначајнији фактори који одређују квалитет животне средине на тертирији Републике
Србије јесу урбана и индустријска подручја са великом концентрацијом становништва која
карактерише угрожен квалитет животне средине и рурална и заштићена подручја са
трендом депопулације, у којима је животна средина у већој или мањој мери очувана. На
квалитет амбијенталног ваздуха утичу пре свега саобраћајне и индустријске активности
као и процеси сагоревања фосилних горива лошег квалитета (лигнит, мазут, моторна
горива). Последица ових активности јесте емисија SО2, NОх, СО, чађи, прашкастих
материја и других загађујућих материја које могу довести до угрожавања квалитета
ваздуха. Квалитет површинских вода претежно је условљен радом индустријских
постројења, пољопривредном производњом, као и појавом дуготрајних сушних периода
како на територији Републике Србије, тако и у суседним земљама и сливовима
трансграничних водотока. Главни проблем јесу индустријске и комуналне отпадне воде
које се без предходног третмана испуштају у реципијент као и дренажне воде из
пољопривреде и оцедне воде са депонија. Још један проблем представља недовољна
комунална и инфраструктурна опремљеност подручја као и лоше стање постојећих
система. Земљишта Србије изложена су различитим облицима деградације, која се
манифестује у виду: смањења и деградације пољопривредног земљишта (услед водне и
еолске ерозије, заслањивања земљишта, губитка хранљивих елемената, механичког
збијања приликом обраде тешким машинама, забаривања, поплава, губитка плодности,
промене намене земљишта, ширење насеља и различитих видова загађења антропогеног
порекла); загађења земљишта као последица индустријских, рударских, пољопривредних
и саобраћајних активности и енергетике.
3. Уредба о утврђивању регионалног Просторног плана за подручје Нишавског,
Топличког и Пиротског управног округа („Службени гласник РС“, бр.1/2013) и Уредбе
о утврђивању програма имплементације регионалног Просторног плана за подручје
Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа за период од 2015. године до
2020. године („Службени гласник РС“, бр. 89/2015)
Обухват чини функционално подручје на територији три управна округа са 14
административних подручја општина и административним подручјем града Ниша (на коме
је пет градских општина), укупне површине 7.717 km².
На подручју захвата Просторног плана слабо је развијена производња енергије из
обновљивих извора. Од обновљивих извора енергије постоји искоришћење водног
потенцијала у минималном обиму, и то мини хидроелектранама старијег датума.
Потенцијали у енергетској инфраструктури представљају могућности за рационализацију
потрошње, смањење губитака у преносу и дистрибуцији електроенергије, повећање
енергетске ефикасности, коришћење обновљивих извора енергије.
Основни циљ коришћења обновљивих извора енергије је заштита природне средине и
рационално коришћење природних енергетских потенцијала који су обновљиви и не
загађују животну средину. Неопходно је повећати учешће енергије произведене из
обновљивих извора у односу на енергију произведену из конвенционалних извора енергије.
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Повећањем производње енергије из обновљивих извора позитивно се утиче на
унапређење природне средине, смањује се девастација шума и загађење ваздуха, емисија
гасова који изазивају ефекат стаклене баште и смањује се зависност од фосилних горива.
Циљ је оптимално и целовито коришћење свих природних ресурса - хидропотенцијала,
енергије сунца и ветра, енергије биомасе. Један од основних циљева је повећање
енергетске ефикасности у енергетици применом одговарајућих стандарда, економских
инструмената и организационих мера.
4. Просторни план општине Бабушница 2010-2025. година („Скупштински преглед
општине Бабушница“, бр. 13/12)
Подручје Просторног плана општине Бабушница обухвата површину од 52880hа са 51
катастарском општином и 53 насеља. Планско подручје треба да буде простор остварења
равномерног и уравнотеженог мултифункционалног развоја, са оживљеним и одрживим
економским развојем (а потом и економским растом) заснованим на локалним ресурсима и
новим технологијама у условима конкурентности; достигнутих циљних нивоа енергетске
ефикасности, саобраћајне приступачности и опремљености комуналном инфраструктуром;
простор квалитетне животне средине очуваног изворног бонитета са туризмом
успостављеним као једним од основних праваца развоја, и да буде функционално
интегрисан у окружење.
Биомаса представља биоразградив део производа и остатака у пољопривреди (биљне и
животињске супстанце), отпада и остатака у шумарству, као и биоразградиви део градског
и индустријског отпада. Због трошкова транспорта биомасу на овом простору треба
користити углавном у непосредној близини настанка ових сировина, ради задовољавања
енергетских потреба објеката пољопривредне производње.
Критеријуме енергетске ефикасности треба уважити код пројектовања и избора опреме
постројења, а касније и приликом коришћења и одржавања свих објеката обновљивих
извора енергије.
За потребе изградње објеката ветрогенератора и соларних фотонапонских постројења
(соларних електрана), постројења за биомасу, као и за мале хидроелектране обавезна је
израда планова детаљне регулације, уколико су снаге веће од 1,0 MW. За остале објекте за
производњу енергије из обновљивих извора разрада локације ће се вршити урбанистичким
пројектима.
5. Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Бабушница 2010-2025.
година („Скупштински преглед општине Бабушница“, бр. 13/12).
Стратешком проценом утицаја ПП општине Бабушница дат је увид у постојеће стање.
Општи утисак је да највећи део подручја Плана није изложен већем "еколошком"
оптерећењу. На основу оцене стања животне средине извршене Стратешком проценом
утицаја, подручје општине припада следећима категоријама загађености:
подручја загађене и деградиране животне средине - локалитети са прекораченим
граничним вредностима; подручја угрожене животне средине локалитети са
повременим прекораченим граничним вредностима емисија су локалитети на већем делу
планског подручја са: релативно природном средином; државни путеви и зоне
интензивне пољопривреде; подручја квалитетне животне средине су локалитети са
скоро неизмењеном или неизмењеном природном средином; подручја веома
квалитетне животне средине су подручја заштићених природних добара - .специјални
резерват природе Верина падина, простор закоји је покренут поступак заштите клисуре реке
Јерме и Сува планина.
Обухват ПДР-а се, према Просторном плану општине, налази у области угрожене животне
средине (Реферална карта број 3: Туризам и заштита простора)
Стратегија просторног развоја Републике Србије1
Стратегија просторног развоја Републике Србије дефинише начин коришћењa и
заштитe природних ресурса, природне и културне баштине и животне средине. Циљеви
утврђени СПРРС су: уравнотежен регионални развој; већи степен привредне
конкурентности; просторно-функционална интегрисаност у окружење; одржива животна
средина; заштићено, уређено и одрживо коришћено природно и културно наслеђе. Одржива
6.

1

Овом стратегијом су створене полазне основе за дефинисање концепције просторног развоја Републике Србије.
Израда Стратегије просторног развоја Републике Србије је била законски дефинисана до 2009. године.
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животна средина биће заснована на рационалном коришћењу природних ресурса,
повећању енергетске ефикасности уз коришћење обновљивих извора енергије и увођење
чистијих технолошких решења (посебно енергетских и саобраћајних), темељном и
ситематском чишћењу Србије и регионалном депоновању чврстог отпада, смањењу
негативних утицаја у урбаном и руралном окружењу, пошумљавањем и уређењем предела
и другим мерама. Посебан значај ће имати заштита и уређење јавних простора у насељима
као и унапређење мерила животне средине у руралним подручјима и селу.
7. Национални програм заштите животне средине ("Службени гласник РС“, бр.
12/2010)
Овим програмом су дефинисани стратешки циљеви политике заштите животне средине,
као и специфични и приоритетни циљеви за ваздух, воду, земљиште и утицаји појединих
сектора на животну средину. Предложене реформе обухватају реформе регулаторних
инструмената, економских инструмената, система мониторинга и информационог система,
система финансирања у области заштите животне средине, институционална питања и
захтеве везане за инфраструктуру у области заштите животне средине. Дефинисанису
циљеви Националног програма заштите животне средине области квалитета вода, заштите
земљишта, биодиверзитета и шума, управљања отпадом, индустрије, енергетике,
пољопривреде и шумарства.
8. Водопривредна основа Србије
Основни стратешки циљ је одржавање и развој водног режима којим се обезбеђују
најповољнија и најцелисходнија техничка, економска и еколошка решења за јединствено
управљање водама, заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење вода.
Посебни циљеви значајни за заштиту животне средине су: рационално коришћење вода,
рационално управљање водама, осигурање заштите и унапређење квалитета вода до
коришћења за предвиђене намене, заштита и унапређење животне средине и квалитета
живота, заштита од поплава, ерозија и бујица, заштита и ревитализација угрожених
екосистема, антиерозионо газдовање шумама, очување и унапређење природних и
створених ресурса и вредности.
9. Национална стратегија одрживог развоја
Циљ ове стратегије из 2008. године је да усклади економски раст, заштиту животне средине
и друштвени развој. Дефинисани су кључни национални прироритети до 2017. године међу
којима су:- развој инфраструктуре и равномеран регионални развој, унапређивање
атрактивности земље и обезбеђење адекватног квалитета и нивоа услуга- заштита и
унапређење животне средине и рационално коришћење природних ресурса, очување и
унапређивање система заштите животне средине, смањење загађења и притисака на
животну средину, коришћење природних ресурса, путем: успостављања система заштите и
одрживог коришћења природних богатстава (ваздуха, воде, земљишта, минералних
сировина, шума, рибе, дивљих биљних и животињских врста); - јачања узајамног деловања
и остварење значајних међусобних ефеката заштите животне средине и економског раста,
укључење политике животне средине у развојне политике других сектора; инвестирања у
смањење загађења животне средине и развој чистијих технологија; подстицања коришћења
обновљивих извора енергије; -планирања одрживе производње и потрошње и смањење
отпада по јединици производа; -заштите и очувања биодиверзитета.
10. Стратегија управљања отпадом за период 2010. - 2019. године („Службени
гласник РС”, број 29/10)
Стратегија управљања отпадом представља основни документ који обезбеђује услове за
рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије. За достизање
циљева одрживог развоја, потребно је: рационално коришћење сировина и енергије и
употреба алтернативних горива из отпада, смањење опасности од непрописно одложеног
отпада за будуће генерације, успостављање јединственог информационог система о
отпаду, повећање броја становника обухваћених системом сакупљања комуналног отпада,
успостављање стандарда и капацитета за третман отпада, смањење, поновна употреба и
рециклажа отпада.
11. Регионална стратегија управљања отпадом у пиротском округу
Стратегија је дефинисала неопходно за потребе успостављања регионалног система
управљања отпадом и то: успостављање система који би довео до смањења количине
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отпада, успостављање система оптималног сакупљања отпада, успостављање оптималног
система сакупљања и транспорта отпада (коришћењем трансфер станица са претоварном
површином за општине Бабушница, Бела Паланка и Димитровград и трансфер станица са
директним претоваром за општине Бабушница, Бела Паланка и Димитровград),
успостављање система за рециклажу и компостирање отпада и обезбеђење одрживог
одлагање отпада на санитарну депонију.
12. Локални план управљања отпадом општине Бабушница 2010 - 2020.
Комунални отпад у општини Бабушница се одлаже на регионалну депонију у Пироту која
задовољава високе критеријуме за безбедно и правилно депоновање отпада. На основу
анализе стања у управљању комуналним отпадом, разрађен је план одрживог управљања
отпадом за период од 2010. до 2020. године. План уређује управљање чврстим
комуналним отпадом на територији општине Бабушница од његовог настанка до коначног
збрињавања, са основним циљем успостављања целовитог система управљањем отпадом
у складу са Националном стратегијом и постојећим европским захтевима и стандардима.
План подразумева примарно одвајање на извору пластике, стакла, папира и картона.
Остале количине генерисаног комуналног отпада се односе из свих домаћинстава на
депонију или одвозе на трансфер станицу. Трансфер станица би требала да буде
пројектована тако да обезбеди привремено складиштење отпада генерисаног у планом
одређеним насељеним местима. На овом постројењу отпад би био подложен механичком и
биолошком третману, у зависности од композиције отпада који се третира. Након
секундарне сепарације отпада због издвајања корисних рециклабила, као што су пластика,
метали, стакло и папир, они се могу продавати на тржишту као секундарне сировине.
Остатак отпада који је у највећој мери биодеградабилан бива подложен биолошком
третману, како би се добили продукти, као што су биогас и компост, који имају своју
тржишну вредност. Друга могућност третитања комуналног отпада је његово спаљивање и
производња електричне енергије или водене паре који се даље могу пласирати на
тржиште.
13. Стратегија развоја енергетике РС
Приоритети ове стратегије из 2005. године значајни за Стратешку процену од краткорочног
значаја су коришћење нових енергетски ефикаснијих и еколошки прихватљивих технологија
и уређаја, а од дугорочног значаја технолошка модернизација енергетских објеката и
система, повећање енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу
енергије и коришћење нових обновљивих извора енергије.
14. Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине
(Службени Гласник“ Републике Србије бр. 37/2011)
Доноси се на основу Уредбе о садржини и начину вођења информационог система,
методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања
података, као и садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност.
Овим правилником прописује се Национална листа индикатора заштите животне средине
Општи опис индикатора обухвата: 1) значај на националном и међународном нивоу; 2)
релевантност за извештавање коришћењем датог индикатора; 3) мерљивост и статистичку
исправност индикатора; 4) једноставност и лакоћу разумевања; 5) економску оправданост.
15. Студија оправданости за изградњу електране на биомасу у радној зони у К.О.
Велико Боњинце - општина Бабушница, децембар 2017.г.
Циљ студије је преглед технологије и економских параметара изградње електране на
биомасу у радној зони у К.О. Велико Боњинце. Постројење ће као гориво користити дрвну
биомасу. Главни сегмент постројења се базира на когенерацији одн. на производњи
електричне енергије, која ће се дистрибуирати у електроенергетску мрежу по повлашћеној
тарифи за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије. Приликом тога
се генерише и огромна топлотна енергија, чије коришћење ће бити разрађено у неким
другим пројектима. У процесу пиролизе се сем гасова, које се након обраде доводе до
мотора са генераторима, добија и чврста компонента т.ј. чврти коксни остаци као и течна
компонента-катран. Ови секундарни производи постројења су из економског аспекта врло
занимљиви. Предвиђени капацитет електране је 6,5 MWh док топлотни капацитет
постројења износи око 2 MWh.
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1.2. ПРЕТХОДНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
У складу са одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину надлежни орган у припреми одлуке о изради стратешке процене, извршио је
претходне консултације и усаглашавање ставова заинтересованих органа и организација,
органа локалне самоуправе, корисника простора и других субјеката. Истовремено,
прибављена су мишљења органа надлежног за послове заштите животне средине. У
консултацији током израде Нацрта Плана детаљне регулације и предметног Извештаја
консултовани су обавезујући услови, програми Јавног комуналног предузећа и други
одговарајући пројекти и програми који индиректно третирају проблематику заштите
животне средине, консултовани су и Завод за заштиту природе Србије, Завод за заштиту
споменика културе, министарство пољопривреде и заштите животне средине.
Заинтересовани органи, организације, удружења грађана, НВО и друге заинтересоване
групе и појединци, моћи ће у оквиру јавног увида о Нацрту Плана детаљне регулације
да остваре и увид у овај Извештај, тако да ће се претходне консултације наставити у
оквиру јавних консултација. Надлежни органи и комуналне службе су за потребе израде
Плана детаљне регулације доставиле услове и одређене иницијативе које су на адекватан
начин уграђене у складу са нормативима и стандардима.
У току израде Нацрта Плана и Извештаја о СПУ прибављени су услови од надлежних
институција:
 Министарства одбране, сектор за материјалне ресурсе, управа за инфраструктуру,
решење број 1036-2 од 19.03.2018.год;
 Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, решење број 350-0100736/2018-11 од 02.04.2018.год;
 Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Пироту, Одсек за превентивну заштиту, решење број 217-2114/2018-1 од 13.03.2018.год;
 Јавно водопривредно предузеће 'Србијаводе' Београд, водопривредни центар
'Морава' Ниш акт бр 2257/1, од 15.03.2018. год.;
 Траце ПЗП Ниш АД Ниш, решење бр 2/43 од 19.03.2018. год
 АД "Телеком Србија" Београд, ИЈ Ниш, Ул. Вождова бр. 11А је издало услове за
ПДР бр. А334-97860/2-2018 од 20.03.2018.год;
 ЈКП ''Комуналац'' Бабушница, решење бр. 379/2018, од 20.03.2018 год
 ОДС "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, огранак ЕД Пирот, је издало услове
Д10.25-69260/2-18 од 05.04.2018. год;
 ЈП „Електромрежа Србије“ 11000 Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 11, је издало
Услове за потребе израде ПДР-је бр.130-00-УТД-003-214/2018-002 од 05.04.2018. год;
 „ЈУГОРОСГАЗ“ а.д. Београд, Ул. Змај Јовина бр. 8-10, је издао услове бр. Х/11 -76
од 16.03.2018.год.
 - Републичког хидрометеоролошког завода, Београд, решење бр. 922-3-16/2018, од
12. марта 2018 године;
 Завода за заштиту природе Србије, Канцеларија у Нишу, решењу од 19.04.2018. г.;
 Завода за заштиту споменика културе Ниш, по решењу бр. 320/2 од 11.04. 2018.г,
 Јавно предузеће 'Србијашуме' Београд, ШГ ''Пирот'' Пирот акт бр 01-2194, од
10.05.2018. год
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2. ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА
2.1. СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Природне карактеристике подручја
Географски положај и природне вредности насеља
Село Велико Боњинце се налази у општини Бабушница у југоисточном делу, на самом улазу
у заплањску котлину. Предметна локација у обухвату разраде ПДР-а налази се на узвишењу
североисточно од самог насеља Велико Боњинце и удаљена је око сто метара од најближих
стамбених објеката села, и око 300 метара од центра села. Обухват је к.п. бр. 2677 КО
Велико Боњинце, на којој се налазе се објекти и инфраструктура некадашње фабрике МИН
„Балкан“, некадашњи комплекс металне индустрије која је престала са радом деведесетих
година. Локација је сада напуштена и објекти се не користе.
У околини и непосредном окружењу комплекса је пољопривредно земљиште које се
углавном не обрађује и самоникла аутохтона вегетација. Са северозападне стране парцела
се непосредно граничи са парцелом сеоског гробља (к.п.бр. 2692 КО Велико Боњинце). Од
парцеле води асфалтни пут до државног пута IIА реда ознаке 224, као и до државног пута IБ
реда ознаке 39. Удаљеност од већих насеља: Бабушница - 20km, Власотинце - 21km, Пирот
- 45km, Ниш - 60/80km.
Терен обухваћен Планом детаљне регулације је раван са котом терена која се креће од
417,00m.n.v. у јужном и источном делу обухвата, до 429,30 m.n.v. у западном делу обухвата
Плана. Према стабилности терена, подручје плана спада у стабилне терене.
Геоморфолошке карактеристике Педолошки типови земљишта
На подручју општине Бабушница развијени су генетски и продукционо различити типови
земљишта. Тако су зависно од физичко – географских услова, утицаја времена и човека,
као главних педогенетских чиниоца у стварању продуктивног земљишта, развило више
типова, подтипова и варијација земљишта, која су по вертикалној зоналности сврстана у
три ареала.
Први ареал обухвата алувијалне равни река у Лужничком, Звоначком и Великобоњинском
басену, на чијим су се наносима формирала делувијално-алувијална земљишта и захватају
око 25% пољопривредне површине Општине.
Други ареал обухвата читаво неогено побрђе у Лужничком, Звоначком и Великобоњинском
басену у чијим су језерским седиментима речни токови изградили напред изнети систем
тераса. У његовим границама развила су се земљишта из групе смоница, гајњача и црница.
Смонице су развијене изнад алувијалних земљишта, на благо нагнутим нижим и средње
високим терасама котлинског побрђа на претежно глиновитим и лапоровитим подлогама.
То су врло плодна, дубока, глиновита или глиновито-иловаста земљишта. Са повећавањем
надморске висине и нагиба ова земљишта су изложена процесу огајњачавања или пак
еволуцирају ка еродираним смоницама. Ова земљишта се посебно срећу на надморским
висинама до 600м. и на заравњеним теренима Лужничког поља. Најчешће се јављају у
већим или мањим просторним јединицама, јер су терени, на којима су изражена ова
земљишта, често испресецани бројним долинама, долиницама и јаругама које су усекли
бројни бујични потоци и поточићи.
Хидрографске, хидролошке и хидрогеолошке карактеристике - Бабушница поред
речне мреже река Лужнице, Тегошнице - десне притоке Власине - и Блаташнице, леве
притоке Јерме, карактерише и богатим подземним водама за које су везана бројна крашка
врела, контактни и нормални извори. У катастарској општини Велико Боњинце протиче
поток Рђавица који је притока Лужнице. Река Лужница извире на северу општине
Бабушница близу села Радошевац. Главне притоке Лужнице су: Стрижевачка река,
Проваљеничка река, Изворска река, Линовшница, Долски поток, Брестодолски поток,
Јабланица и Рђавица. Река Лужница се у насељу Свође улива у реку Власину. Дужине реке
Лужнице износи 39 km, одликује се неуједначеним протицајем и знатном ерозијом у сливу
(површина слива износи 310,5 km²). На реци је раније било доста воденица док их сад има
само неколико. У селу Модра Стена је средином двадесетог века постојала и мини
хидроцентрала која је снабдевала електричном енергијом села Велико Боњинце и Модру
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Стену. Централа је радила око тридесет година али је шездесетих година престала са
радом.
Осамдесетих година прошлог века неколико извора (притоке Лужнице) у околини села
Љуберађа је „каптирано“ да би се један део Ниша и скоро цела Општина Бабушница
снабдевали квалитетном водом за пиће.
Распрострањеност и обимност подземних вода није истражена.
Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи - шире подручје
имаобележје умерено континенталне климе, на коју поред спољних фактора утичу и
локални, унутрашњи фактори, од којих су најзначајнији правци пружања Лужничке долине,
гребена Суве планине, Крушевице и Руј планине, као и повезаношћу Лужнице са долином
Јужне Мораве (преко превоја Дубрава), надморском висином, продорима ваздуха из
северних и североисточних крајева вегетацијом и другим климатолошким елементима. у
околини нема метеоролошке станице, при одређивању вредности појединих климатских
елемената, по препоруци Републичког хидрометеоролошког завода узети су подаци са
главне метеоролошке станице Димитровград. На основу анализе температурних услова,
закључује се да је средња годшња температура ваздуха у подручју Лужнице 10,30°С и да је
нахладнији месец јануар са средњом температуром од -0,80°С, а најтоплији јул са 20,90°С.
Годишња амплитуда температуре ваздуха износи, 21,70°С, што заједно са поменута два
екстрема, даје клими Лужнице континентално обележје. Просечна годишња вредност
релативне влажности је 72,2%. Кишни периоди се у Лужници доста ретко јављају, док
сушних периода има знатно више. Сушних периода се најчешће јавља у септембру и
октобру и потпуним одсуством у јуну. У Бабушници, падне просечно годишње 607,7 мм
талога, док максимална прелази 1.200 мм, а минимална је нешто виша од 400 мм. Ветрови
имају значајну улогу као модификатори климе на ширем подручју општине Бабушница, јер
преносе собом карактеристичне особине оне климе одакле долазе. У Лужници највећу
честину јављања имају источно-југоистични (ЕSЕ) ветрови, који су затупљени са 15,2%,
западно-северозападни (WNW) са 14,4%. Честина дана са јаким ветром у овом локалитету
није велика и износи свега просечно годишње 8,1 дана, одосно 2,2% од године.
Сеизмолошке карактеристике - Према карти сеизмичке рејонизације Општина
Бабушница налази се у осмој зони сеизмичности према мапи хазарда за повратне периоде
од 100, 200 и 500 година. Ризик од повредивости при сеизмичким разарањима може се
смањити примењујући одређене принципе планирања, организације и уређења простора.
Квалитет ваздуха
На подручју Плана и шире не врши се мерење и контрола квалитета ваздуха, па се
загађење може дати само као процена на основу постојања потенцијалних загађивача на
подручју Плана. На квалитет ваздуха на подручју Плана извори загађења ваздуха се због
слабе развијености Општине, могу свести на не тако велики утицај друмског саобраћаја,
кућних индивидуалних ложишта и дивљих депонија. Утицај индустрије на квалитет ваздуха
је скоро неприметан, с обзиром да предузећа раде са смањеним капацитетом, неуспешно су
приватизована или уопште не раде. Најинтензивнији саобраћај се обавља државним
путевима I и II реда.
Квалитет вода
Одређивање класе водотока и праћење квалитета воде у рекама на подручју Плана не
врши се редовно. Систем мониторинга је недовољно развијен.
Квалитет земљишта
Земљиште је на подручју плана, као и остали параметри животне средине, релативно
доброг квалитета, обзиром на намену неће се користити за пољопривредну производњу.
Није угрожено клизиштем и ерозијом.
Бука
Бука по правилу представља комунални проблем, тако да се повишени ниво буке може
јавити услед непридржавања законских прописа, као и због њиховог непримењивања.
Убрзани развој технике довели су до наглог повећања потенцијалних извора буке у
индустрији. Бука има многоструке негативне утцаје, а посебан проблем је негаативан
утицај буке на здравље становништва. Главна карактеристика саобраћајне буке , због
близине државног пута је неуједначеност, а нагли скокови у јачини буке (импулсна
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бука) веома штетно делују на човека. У протеклом периоду, није било организованог и
систематизованог мерења буке.
Обновљиви извори енергије2
Основна карактеристика енергетских извора је да су њихове резерве неисцрпне јер се
стално обнављају и да су омогућавају добијање чисте енергије са минималним
последицама по животну средину. Од недостатака се може издвојити висок ниво почетних
инвестиција, недостатак стручних кадрова за инсталирање опреме, недовољна
информисаност и едукација стручњака и становништва о коришћењу овог вида енергије
код нас, непостојање законских услова за примену итд.
Природна добра и предели - У обухвату Плана нема заштићених природних добара, ни
природна добра предложена за заштиту
Створене вредности
По попису из 2011. године село Велико Боњинце је имало око 280 становника, док је по
попису из 2002. имало око 450 становника. Драстичан пад броја становника узрокован је
великом миграцијом, пре свега ка иностранству.
Саобраћајна инфраструктура
У обухвату плана не постоје објекти и површине јавне намене саобраћајне инфраструтуре.
Обухват плана се наслања североисточном и југоисточном страном на саобраћајну
површину, некатегорисане путеве. Такође, локација има веома добру саобраћајну
повезаност до државног пута IIA реда ознаке 224 - Нишка бања - Гаџин Хан - Боњинце, и
веза преко овог државног пута до државног пута IБ реда ознаке 39 - Пирот - Бабушница Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном
Гором (гранични прелаз Чакор).
Водопривредна инфраструктура
Преко југоисточног дела обухвата пролази успонски вод, изведен од АЦ цеви пречника
200mm и налази се на просечној дубини од 1,50m.
Локација има водоводну мрежу пијаће воде и интерну канализациону мрежу.
Енергетска инфраструктура
У обухвату плана, а у постојећем објекту производне хале, налази се трафостаница
10/0,4кV. На локацији постоји и 10кV кабловски и ваздушни вод.
У насељу Велико Боњинце постоји јавна расвета постављена на стубовима нисконапонске
мреже.
У обухвату плана не постоји мрежа топловода и гасовода.
Коришћење обновљивих извора енергије није присутно.
Телекомуникациона инфраструктура
У јужном делу обухвата плана постоји ТК инфраструктура. На предметном подручју нема
изграђене КДС инфраструктуре. На предметном подручју нема изграђених базних станица.
Остала инфраструктура
Насеље је у систему одношења комуналног отпада.
Здравље становништва- Загађење ваздуха је једна од најзначајнијих последица
загађења животне средине и представља проблем. Високе концентрације потенцијално
штетних гасова и честица које се емитују у ваздух, доводе не само до оштећења здравља,
већ и до погоршања квалитета животне средине уопште, што оштећује ресурсе неопходне
за дуготрајан одрживи развој.

2

припремљено на основу: Просторни и еколошки аспекти коришћења обновљивих извора енергије, Студијскоаналитичке основе Просторног плана Републике Србије, 2010. године
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2.2. ПРОБЛЕМИ
ЗАШТИТЕ
РАЗМАТРАНИ У ПЛАНУ

ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ

КОЈИ

СУ

У Нацрту Плана детаљне регулације идентификовани су кључни проблеми заштите
животне средине на основу увида у стање и података добијених са терена.
На основу категоризације животне средине, дефинисане су мере заштите животне
средине у складу са праксом процене утицаја урбанистичких планова на животну
средину и то по следећим областима: (1) заштита ваздуха; (2) заштита и коришћење
вода; (3) заштита земљишта; (4) управљање отпадом (5) заштита од удеса; (6)
мониторинг и остале активности на заштити животне средине.
На целом подручју плана забрањeнa је изградња објеката који би својим постојањем или
употребом непосредно или на други начин угрожавали живот, здравље и рад људи у
насељима или пак угрожавали животну средину. Забрањено је уређивање и
коришћење земљишта које би могло имати штетне последице на живот, здравље и рад
људи, односно штетне последице на окружење.
Опис технолошког процеса и утицај на животну средину
Сврха пројектованог когенерацијског постројења на дрвну биомасу је истовремена
производња електричне и топлотне енергије у јединственом процесу, користећи обновљиви
извор енергије – дрвну биомасу. Когенерацијско постројење као улазну сировину користи гас
који се добија гасификацијом дрвне биомасе. Крајњи продукт когенерације је електрична
енергија коју откупљује оператер на тржишту.
Пројектом је предвиђено коришћење топлотне енергије издувних гасова из мотора за
високотемпературно сушење дрвне сечке у сушарама. Гасификацијом дрвне биомасе се као
секундарни производ добија тврди коксни остатак – сировина која има како енергетски тако
и финансијски потенцијал. Може се користити као огрев, погонско гориво, али и као
сировина за даљу прераду у неки финални производ као напр. активни угаљ, који има и
високу комерцијалну вредност. У овом пројекту тврди коксни остатак је одређен на продају
без даље прераде. Потенцијална топлотна енергија која се може искористити је и
високотемпературна топлотна енергија дрвног гаса на излазу из гасификатора пре хлађења.
Отпад и нуспродукти настали у процесу деле се на:
1.
Отпад који настаје у време грађења који ће бити збрињаван на најближој депонији.
3.
Отпади који настају у току производног процеса а који се сматрају нуспродуктима ће
бити коришћени у оквиру неких других постројења као сировина за даљу прераду:
Когенерацијско постројење које користи биомасу за гориво се у енергетици сматра
једним од најприхватљивијих решења за животну средину. Биомаса је обновљиви извор
енергије што значи да се његовим коришћењем не троше ненадокнадиви Земљини ресурси
као што су фосилна и нуклеарна горива. То такође значи да такво постројење готово уопште
не доприноси емиси гасова стаклене баште и глобалном загревању. Иако постројење
приликом сагоревања емитује CO2, биомаса која се користи као гориво приликом свог
раста абсорбuje исту количину CO2 што коначно резултира нултом емисијом угљен
диоксида.
Просечни интензитет емисија CO2 код производње ел. енергије у Европи је 450
kgCO2e/MWh, док та вредност за ел. енергију из биомасе износи 63 kgCO2e/MWh. Уз
производњу од 52.000 МWh/god то би одговарало смањењу емисија од 20.124.000 MWh/god.
Гасификација у флуидизираном слоју су новија, технички ефикаснија и
прихватљивија решења и за животну средину. Флуидизирајући, лебдећи слој чини инертни
материјал-кварцни песак и/или пепео који у струји ваздуха лебди кроз цео профил ложишта
и понаша се као хомогена суспензија у ваздуху. Тај лебдећи слој служи као носач горива,
тако да се убачена дрвна сечка једнако распореди кроз цели профил пећи. Сразмера горива
према маси инертног лебдећег слоја је врло мали (свега неколико постотака) што изградњу
у лебдећем слоју даје низ предности над класичним горионицима чврстог горива. Омогућује
се ефикасно сагоревање чврстог горива без обзира на степен нечистоће и влаге. Ефикасно
сагоревање омогућује турбуленција у лебдећем слоју чиме се постиже правилна и једнака
расподела горива и ваздуха кроз цели лебдећи слој чиме се омогућује контролисано,
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равномерно и потпуно сагоревање. Због доброг мешања у лебдећем слоју и релативно
мале количине горива у односу на носач лебдећег слоја (песка), лако се постиже константна
и релативно ниска температура сагоревања (850-900°C) и на тај начин се постиже велика
стабилност система без обзира на квалитет и влагу горива. У постројењу се постиже врло
висока ефикасност сагоревања угљеника.
Емисије код технологије гасификације су инхерентно ниже него код класичних
технологија сагоревања. Због врло малог вишка ваздуха и релативно ниске температуре
сагоревања, смањене су емисије NOx-а. Такође је врло ниска емисија CO због високе
ефикасности сагоревања угљеника. Емисије сумпорног диоксида CO2, које код фосилних
горива представљају велики проблем, овде су безначајне пошто је садржај сумпора у дрвној
сечки занемарљив а одређена количина се веже алкалијске и земно-алкалијске оксиде из
пепела. Постројење с лебдећим слојем има континуално одвођење неизгореног материјала
и пепела и на тај начин може континуално функционисати без застоја.
Скоро потпуно сагоревање које се постиже у лебдећем слоју резултира с врло
малим садржајем органске материје у пепелу. Пепео дрвне сечке је неопасан отпад, што је
потврђено и анализама. Може се користити у цементарама, а пепео се може користити у
пољопривреди и енергетским културама и плантажама као ђубриво.
Флексибилност рада: сагоревање у лебдећем слоју омогућује континуалан рад у
врло широком распону радних услова (квалитет, степен влаге и калорична вредност горива)
без негативног ефекта тако да се без проблема може усклађивати са потребама електричне
мреже на коју је електрана повезана.
Приступ проблемима везаним за емисије у околину
Пројектом су предвиђене следеће мере, које смањују емисије у околину укључујући и
решавање питања отпада из процеса:
1.
Примарни или превентивни- примена тзв. процесно или производно интегрисаних
мера
Циљ је смањити или ако је могуће избећи настајање отпадних токова непосредно на самом
извору одн. пре испуштања у околину

Таква процесна побољшања омогућавају смањење трошкова везаних уз накнадну
обраду отпадних токова као и побољшање укупне економичности процеса због побољшања
степена искоришћења и/или смањења потрошње улазних сировина.

Процесно-интегрисани приступ заштите животне средине укључује све расположиве
методе за спречавање или смањење настајања отпадних токова одн. метода рециклирања
и поновне употребе корисних састојака из излаза (отпада) као и коришћење топлотне
енергије отпадних гасова.
2.
Превентивни приступ-нови путеви синтезе

примена чистијих и/или алтернативних сировина, улазних материјала, горива и сл.,

оптимизирање радних услова у процесима
3.
Превентивни приступ-техничко прилагођавање процеса

примена нових/бољих катализатора као и рециклација помоћних материјала

примена отпадних токова као сировина у другим производним процесима или другим
производњама
Планираним избором ових технолошких производних процеса утицај постројења на животну
средину је сведен на минимум.
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3.
ОПШТИ И
ИНДИКАТОРА

ПОСЕБНИ

ЦИЉЕВИ

СТРАТЕШКЕ

ПРОЦЕНЕ И

ИЗБОР

Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева
у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите
животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених
података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу
заштите животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши
се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.

3.1

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у
плановима и стратегијама за потребе израде овог Извештаја дефинисани су општи
циљеви стратешке процене:
- очување постојећих вредности простора, што ће се постићи контролисаном
изградњом и поштовањем правила уређења и изградње објеката;
- рационално коришћење природних ресурса и енергије (смањење потрошње воде,
смањење губитака воде у дистрибутивној мрежи, коришћење отпада и отпадних
гасова насталих у процесу производње, повећање енергетске ефикасности);
- имплементација стратешких опредељења дефинисаних Стратегијом управљања
отпадом;
- рециклажа од отпада насталог у технолошком процесу;
- очување, уређење и заштита зелених површина на планском подручју;
- предупредити емисије штетних материја у ваздух и смањити емисију буке из
производног процеса и саобраћаја;
- спречити инцидентна неконтролисана испуштања загађујућих материја у ваздух, воде
и земљиште;
- доношење Плана и Стратешке процене утицаја на животну средину;
- повећање обима инвестиција за заштиту животне средине и развој система
мониторинга животне средине; и
- побољшање информисања за заштиту животне средине.
Посебни циљеви заштите животне средине планског подручја произлазе из анализе
стања животне средине и значајних питања, проблема, ограничења и потенцијала
планског подручја, као и приоритета за решавање еколошких проблема, а у складу су
са општим циљевима и начелима заштите животне средине.
Еколошки одговорно коришћење простора, који обухвата План детаљне регулације,
представља значајан потенцијал за одрживи развој овог подручја. При томе се, у
просторној организацији треба ослањати на следеће посебне циљеве заштите животне
средине:
- eфикасна заштита елемената животне средине (ваздуха, воде и земљишта) од
загађивања;
- обезбеђивање безбедности корисника радне зоне и околног становништва;
- смањење изложености становништва загађеном ваздуху;
- смањење изложености становништва повишеним нивоима буке;
- смањење контаминације земљишта;
- очување и рационално коришћење земљишта;
- ублажавање негативног утицаја планираних активности на деградацију предела;
- унапређење прикупљања, третмана и депоновања отпада;
- постављање одговарајућег броја контејнера ради адекватног складиштења и
могућности даљег третирања комуналног и другог отпада;
- формирање заштитног појаса зеленила;
- унапређење прикупљања и третмана отпадних вода;
- веће коришћење обновљивих енергетских ресурса;
- унапређење мониторинг система (ваздух, воде, земљиште, живи свет)
- обезбеђивање инфраструктурног опремања планског подручја;
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- изградња канализационог система и одвођење санитарних отпадних вода на санитарно
прописан начин;
- заштита ширег подручја од могућих акцидентних ситуација.

3.2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА
На основу дефинисаних општих и посебних циљева врши се избор одговарајућих
индикатора који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну средину.
Индикатори представљају један од инструмената за систематско идентификовање,
оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су
средство за праћење промена током одређеног временског периода, а неопходни су као
улазни подаци за сваку врсту планирања. Индикатори стања животне средине
представљају веома битан сегмент у оквиру израде еколошких студија и планских
докумената. Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са
становишта могућих штета у животној средини као и за утврђивање које неповољне утицаје
треба смањити или елиминисати.
Код нас нису разрађени системи показатеља животне средине примерени потребама
урбанистичког планирања, као ни методологија њиховог коришћења при изради и
спровођењу планова. У области урбанистичког планирања није идентификован специфичан
систем еколошких показатеља, већ се поједини просторно еколошки показатељи могу наћи
у оквиру система показатеља друге намене.
Да би индикатори били поуздани, применљиви на свим нивиома планирања као и
инструмент за поређење, неопходан је усаглашени систем праћења који подразумева:
јединствене показатеље, јединице мерења, метод мерења, период праћења, начин обраде
и приказивање резултата. Методолошки стандардизовање процедура, као и прикупљање и
достављање неопходних података од овлашћених организација је суштински предуслов за
унапређење употребе индикатора у планирању и заштити простора.
Имајући у виду наведене чињенице, ниво планског документа, просторни обухват плана, као
и стање животне средине на подручју ПДР-а, кроз израду Извештаја дат је избор основних
индикатора који се односе на квалитет ваздуха, воде, земљишта и нивоа буке. Уједно, ово
су дефинисани и законски регулисани критеријуми на основу којих је могуће утврдити да ли
и у којој мери одређене активности на конкретном простору имају негативан утицај на
чиниоце животне средине.
Табела бр.5 : Избор индикатора
Ред.
бр. Циљеви СПУ
1
2

Смањење емисије полутаната и
смањење емисије угљеникових
оксида
Смањење степена изложености
становништва загађеном ваздуху

Индикатори

Емисије честица SО2 , NО2, CO2
Број дана када је прекорачена гранична вредност
3
имисије (ГВИ) за чађ, SО2 ,NО2 и CO2
Кисеонички параметри (Петодневна биолошка
потрошња кисеоника БПК5 и хемијска потрошња
кисеоника) и инфраструктурне мере за
предупређење загађења

3

Унапређења квалитета
површинских и подземних вода

4

Број пунктова на којима може доћи до загађења
земљишта
и процењена количина неплански
Смањење загађивања земљишта
депонованог отпада

5

Формирање зелених заштитних
појасева

Број дана са прекорачењем граничних вредности
нивоа буке и квалитета ваздуха

Контролисано поступање са
отпадом
Смањење изложености
повишеном нивоу буке
Обезбедити безбедност
становништва

Опремљеност локације потребним елементима за
примарно одлагање смећа
Вредности нивоа буке, Број стамбених објеката
угрожених прекомерном буком изнад прописаних
граничних вредности у dB (A)
Планиране намене

6
7
8
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Обезбедити инфраструктурно
опремање планског подручја
Унапређење енергетске
ефикасности и повећање
коришћења обновљивих извора

9
10

Број прикључених објеката на инфраструктуру
Емисија СО2, % смањења потрошње енергената

11

Унапредити мониторинг система

Број мерних тачака у системима мониторинга

12

Унапредити систем информисања Број информација о животној средини у средствима
и едукације по питањима животне информисања
средине
3

ГВИ – граничне вредности имисије за наведене загађујуће материје у складу са Правилником о граничним
вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података
(“Службени гласник РС“, бр. 54/92, 30/99)

4.
ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Процена могућих утицаја плана и програма на животну средину, према Закону, садржи
следеће елементе:
1. приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са становишта
заштите животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних,
односно увећање позитивних утицаја на животну средину;
2. поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења;
3. приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са описом мера за
спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на
животну средину;
4. начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине
укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејонизујућем
зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и животињском свету, стаништима и
биодиверзитету; заштићеним природним добрима; становништву, здрављу људи,
градовима и другим насељима, културно-историјској баштини, инфраструктурним,
индустријским и другим објектима или другим створеним вредностима;
5. начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа,
интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, учесталост,
понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених
становника, прекогранична природа утицаја), кумулативна и
синергијска природа
утицаја.

4.1

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА

Закон не прописује шта су то варијантна решења плана која подлежу стратешкој процени
утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте:
1. Варијанта да се план не усвоји, и
2. Варијанта да се план усвоји и спроведе.
Пожељно је да се са стратешком проценом почне у најранијим фазама израде плана,
при чему треба разматрати сва рационална решења по секторима плана. Варијантна
решења Плана представљају различите рационалне начине, средства и мере
реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање могућности
коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности, односно
разматрање могућности коришћење различитих простора за реализацију конкретне
активности која се планира. Поред тога, треба узети у обзир и варијанте
имплементације плана.
Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити само
поређењем са постојећим стањем, са циљевима и варијантним решењима плана. За
планове дужег временског хоризонта и са већом неизвесношћу реализације, метод израде
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сценарија модела развоја
варијантних решења плана.

омогућује

процену

позитивних

и

негативних

ефеката

Реализацијом Плана детаљне регулације, тј. усвајањем и спровођењем предложених
планских решења ће се постићи више позитивних утицаја, и то:
заустављање деградације животне средине (ваздух, вода, земљиште и др.)
одређивањем стања, приоритета заштите и услова одрживог коришћења ресурса;
постизање рационалне организације, уређења и заштите простора.
обезбеђивање квалитетне животне средине - заштита и очување квалитета
ваздуха, заштита вода уз примену интегралног приступа у управљању и коришћењу
водних ресурса, потпуна заштита квалитета подземних вода, заштита земљишта уз
интегрални однос у планирању и управљању земљишним ресурсима,.
предузимање адекватних превентивних мера уз успостављање система
контроле свих облика загађивања;
реконструкцијом саобраћајница повећава се квалитет простора и услови живота;
успостављање система прикупљања, транспорта, третмана и депоновања
отпада у складу са Националном стратегијом управљања отпадом и Локалним планом
управљања отпадом; и
постепено решавање постојећих проблема загађивања земљишта, подземних
вода и ваздуха који су последица неадекватног депоновања у процесу производње.
Усвајањем и спровођењем предложених планских решења може проузроковати
одређени број негативних утицаја на стање животне средине, као што су:
изграња електране на биомасу у радној зони може довести до мањег повећања
емисије и загађивања ваздуха, стварање отпада, чврстог, течног и отпадних гасова и
повећања нивоа буке
развој саобраћајне инфраструктуре може довести до мањег повећања емисије и
загађивања ваздуха и повећања нивоа буке;
изградња производних објеката довешће до заузимања нових површина
земљишта и повећаног нивоа ризика од акцидената и осталих техничко-технолошких
несрећа у животној средини; и
непоштовање прописаних мера заштите животне средине проузроковало би
деградацију основних медијума животне средине.
Са друге стране, неусвајање предложених планских решења може проузроковати више
негативних утицаја на квалитет постојећег стања животне средине на предметном
подручју, и то:
неиспуњење циљева из енергетске стратегије и обавеза Републике Србије (према
Простоном плану) у погледу смањења емисија гасова са ефектом "стаклене баште" и
непоштовање начела за повећање коришћења обновљивих извора енергије са високим
степеном искоришћења.
нерационална потрошња горива и слаба енергетска ефикасност;
могућност загађења подземних вода услед неизграђености канализационе
инфраструктуре;
одлагање чврстог комуналног отпада које није у складу са еколошким принципима
и могућност формирања спонтано насталих нехигијенских сметлишта у непосредној
близини речних токова;
загађивање ваздуха из система за грејање и индивидуалних ложишта
нехигијенско депоновање отпада што се манифестује великим еколошким
проблемима по питању загађивања земљишта, подземних и површинских вода и ваздуха.
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4.2 РАЗЛОЗИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА
На основу одредби члана 15. Закона о стратешкој процени утицаја ('Сл. Гласник РС бр.
135/04 и 88/10') пореде се варијантна решења и даје приказ разлога за избор
најповољнијег решења. Поређена су варијантна решења према циљевима стратешке
процене.
Варијантно решење 1 које се односи на неусвајање, а самим тим и неспровођење Плана
детаљне регулације очигледно је неповољније са свих аспекта области које је третирао
План детаљне регулације:
Варијантним решењем 2 које се односи на усвајање и спровођење плана предвиђа
развој планског подручја уз примену мера заштите животне средине. Планирано је
решавање третмана отпада и отпадних вода, заштита природних вредности и oсновних
медијума животне средине. Планом детаљне регулације је предвиђен развој мониторинг
система и инвестирање у унапређење система заштите животне средине.
У варијанти да се ПДР не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду могу се
очекивати негативни ефекти на планском подручју и ниједан позитиван ефекат у односу
на циљеве стратешке процене утицаја.
У варијанти да се ПДР имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти који
отклањају већину негативних тенденција у развоју планског подручја ако се план не би
имплементирао. У овој варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у
одређеним секторима плана, а који су неизбежна цена уређења планског подручја. То су
следећи ефекти:
-

-

изграња електране на биомасу у радној зони може довести до мањег повећања
емисије и загађивања ваздуха, стварање отпада, чврстог, течног и отпадних
гасова и повећања нивоа буке
могуће је повремено прекорачење граничних вредности загађености ваздуха услед
технолошких процеса и појачане фреквенције саобраћаја;
могућност повећања концентрације загађујућих материја у атмосфери;
повећање степена ризика од настанка акцидената и техничко-технолошких ризика
услед активности у планираним објектима; и
непоштовање прописаних мера заштите животне средине проузроковало би
деградацију основних медијума животне средине
у случају несавесног одлагања отпадних материја ипретпоставка је да може
доћи до појаве нових непланских сметлишта комуналног отпада .

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног
плана знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.
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4.3 ЕВАЛУАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧАЈА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ
РЕШЕЊА
У оквиру стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних
размера и вероватноће утицаја планских решења на животну средину, који су дати у
следећој табели. Евалуација утицаја вршена је са циљем да се утврди значај утицаја,
према критеријумима из Прилога I Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину. У обзир су узете следеће карактеристике утицаја:
1.
Врста утицаја
2.
Вероватноћа да се утицај појави
3.
Временска димензија односно трајање утицаја, према временском хоризонту
Плана: краткорочни утицаји; средњорочни утицаји; дугорочни утицаји (период после
временског хоризонта Плана)
4.
Учесталост утицаја
5.
Просторна димензија утицаја.
Наведене карактеристике утицаја су вредноване према врсти Плана, како је
приказано у следећој табели.
Значај утицаја процењен је у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне
размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских
решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус
односи на негативне, а знак плус на позитивне промене, како је приказано у следећој
табели. Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја,
тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.
Величина
утицаја
Критичан
Већи
Мањи
Нема утицаја или
нејасан утицај
Позитиван
Повољан
Врло повољан

Ознака
-3
-2
-1
0
1+
2+
3+

Опис
Јак негативан утицај
Већи негативан утицај
Мањи негативни утицај
Нема утицаја, нема података или није примењиво
Мањи позитивни утицај
Већи позитиван утицај
Јак позитиван утицај

Табела бр. 6: Критеријуми за оцењивање величине утицаја
Значај утицаја

Ознака

Опис

Регионални

Р

Општински

О

Локални

Л

Могућ утицај на
регионалном нивоу
Могућ утицај на
подручју општине
Могућ утицај локалног
карактера

Табела бр. 7. Критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја

Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину је
сагледавање могућих негативних утицаја планских решења на квалитет животне
средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење. Да би се постављени
циљ остварио, потребно је сагледати Планом предвиђене активности и мере за
смањење потенцијално негативних утицаја.
Стратешка процена утицаја која се ради за ниво Плана детаљне регулације може
се само бавити генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја
планираних решења у плану на животну средину, а не појединачним објектима и
активностима које се планирају. Ниво детаљности који ће анализирати појединачне
објекте и њихове утицаје на животну средину, разматраће се у оквиру процена утицаја
појединачних објеката на животну средину за објекте за које надлежни орган утврди
потребу израде овог документа неопходног за добијање одобрења за изградњу.
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У стратешкој процени, акценат је стављен на анализу свих планских решења и
препознавање оних која ће у одређеној мери угрозити квалитет елемената животне
средине у фази реализације плана, затим у изради планова детаљне регулације или,
пак, урбанистичких пројеката за појединачне објекте. У том контексту, у Извештају се
анализирају могући утицаји планираних активности на чиниоце животне средине – ваздух,
воду и земљиште и дефинишу се планске мере заштите које ће потенцијална загађења
довести на ниво прихватљивости, односно у границе које су дефинисане законском
регулативом (граничне вредности емисије и имисије загађујућих материја у ваздуху,
максимално дозвољене концентрације загађујућих материја у водама и земљишту,
дозвољени ниво буке и др).
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

Процена могућег утицаја
Значајан

Активности и развојни програми у ПРИВРЕЂИВАЊУ
реконструкција, доградња, адапатација, санација, текуће
и инвестиционо одржавање постојећих објекта и изградња
нових ради формирања комплекса електране на биомасу у
Технолошки процеси везани за когенерацију и пиролизу,
односно за процес производње електричне енергије
Могућност реализације компатибилне намене:
пословање, трговина, угоститељство, занатство
и услуге, бензинска станица, објекти комуналне и остале
инфраструктуре
Активности и развојни програми у КОМУНАЛНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ
Планирана изградња водоводне мреже
+3+
Планирана изградња комуналне канализације
+3
Планиранa изградња далековода
Планирана изградња ТТ мреже
Планирана изградња базне станице
Активности и развојни програми у ПЕЈЗАЖНОМ УРЕЂЕЊУ
+3+
Формирање зеленог заштитног појаса и повезивање са
зеленим површинама у околини
Активности и приоритетни развојни програми у САОБРАЋАЈУ
Планирана реконструкција и изградња интерних
саобраћајница
Формирање мањег броја паркинг простора

Мали

Нема

0

+1
0

0
+1
+1

+1
+1
0

Табела 8. Процена величине утицаја планских решења на животну средину
Рбр.

Циљеви СПУ

1

Смањење емисије полутаната и смањење емисије угљеникових оксида

2
3

Смањење степена изложености становништва загађеном ваздуху
Унапређења квалитета површинских и подземних вода

4

Смањење загађивања земљишта
Формирање зелених заштитних појасева

5
6
7
8
9
10

Контролисано поступање са отпадом
Смањење изложености повишеном нивоу буке
Обезбедити безбедност становништва
Обезбедити инфраструктурно опремање планског подручја
Унапређење енергетске ефикасности и повећање коришћења обновљивих извора
енергије

11

Унапредити мониторинг система

12

Унапредити систем информисања и едукације по питањима животне средине
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Циљеви СПУ

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

реконструкцијапостојећих објекта и изградња нових ради
формирања комплекса електране на биомасу у
Технолошки процеси везани за когенерацију и пиролизу,
односно за процес производње електричне енергије
Могућност реализације компатибилне намене:
Планирана изградња комуналне инфраструктуре
Формирање зеленог заштитног појаса и повезивање са
зеленим површинама у околини
Планирана реконструкција и изградња интерних
саобраћајница и мањег броја паркинг простора
* - критеријуми према табели 6.
,

1
0

2
0

3
0

4
-1

5
-1

6
0

7
-2

8
0

9
+3

10
+3

11
0

12
0

0

0

+1

0

0

+1

-1

+1

+2

+3

+3

+2

0
+1
+3

0
0
+3

+1
+2
+2

-1
+2
+2

-1
0
+3

+1
+1
+1

-1
+1
+3

+1
+2
+2

+2
+3
0

+3
+3
0

+3
+3
0

+2
+2
0

0

0

0

-1

-1

+1

-1

0

+3

+1

0

0

Табела 9.Процена величине утицаја планских решења на животну средину
Циљеви СПУ

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

реконструкцијапостојећих објекта и изградња нових ради
формирања комплекса електране на биомасу у
Технолошки процеси везани за когенерацију и пиролизу,
односно за процес производње електричне енергије
Могућност реализације компатибилне намене:
Планирана изградња комуналне инфраструктуре
Формирање зеленог заштитног појаса и повезивање са
зеленим површинама у околини
Планирана реконструкција и изградња интерних
саобраћајница и мањег броја паркинг простора
* - критеријуми према табели 7.

1
0

2
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3
0

4
Л

5
Л

6
0

7
Л

8
0

9
О
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Р
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0

12
0

0

0

О

0

0

О

Л

Л

О

Р

О

О

0
Л
О

0
0
Л

Л
О
О

Л
Л
Л

Л
0
О

О
О
О

Л
Л
Л

Л
Л
Л

О
О
0

О
О
0

О
О
0

О
О
0

0

0

0

Л

Л

О

Л

0

О

О

0

0

,
Табела 10. Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину

25

Стратешка процена утицаја ПДР-а за к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце

Горња табеле представљају приказ вредновања планских решења са аспекта заштите
животне средине. Сваки процењени утицај је резултат вишекритеријумског вредновања
појединачних планских решења на основне компоненте животне средине – ваздух, воду и
земљиште. Извештај о стратешкој процени утицаја је дефинисао планска решења по
областима, како је приказано. На овом нивоу плана није било могуће детаљно
анализирати свако планско решење и непосредан утицај планираних активности на
животну средину јер нису дефинисане све појединости везане за дато планско решење. У
случајевима где је процењено да може доћи до негативног утицаја потребно је предузети
одговарајуће мере заштите.
Вишекритеријумском анализом утицаја планских решења на животну средину
констатовано је да имплементацијом највећег броја планских решења долази до
побољшања основних карактеристика стања животне средине (првенствено услед
реализације инфраструктурних система и уређења корита водотокова). Поједина
планска решења (планирана изградња стамбених објеката и инфраструктурних система)
могу у одређеној мери проузроковати деградацију просторних вредности подручја, али
само привременог карактера (у току фазе иградње) уз обавезу да се приликом
привођења простора предвиђеној намени строго примењују мере и правила заштите
простора ради очувања у што већој мери природних и створених вредности на
предметном подручју.

4.4. КУМУЛАТИВНИ И СИНЕРГИЈСКИ УТИЦАЈИ
На основу одредаба члана 15. Закона о стратешкој процени, стратешка процена
обухвата и процену кумулативних и синергијских ефеката. Теоријски је могуће да се
јаве интеракције међу мањим утицајима како планских решења, тако и појединачних
објеката и активности на планском подручју. Примера ради, кумулативни ефекти настају
када појединачна планска решења немају значајан утицај, а неколико индивидуалних
ефеката заједно могу да имају значајан ефекат (загађивање ваздуха, вода или пораст
нивоа буке).
Синергијски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни
ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергијски ефекти се
најчешће манифестују код људских заједница и природних станишта.
Позитивни кумулативни и синергијски ефекти планских решења очекују се превасходно у
погледу побољшања квалитета површинских и подземних вода, као и у погледу ефикасног
третмана чврстог комуналног отпада. Инвестирање у изградњу инфраструктурних
система (водоводна, канализациона и потенцијално, гасоводна мрежа) допринеће
укупном побољшању заштите животне средине, и уопштено, здравља становништва. Са
друге стране, мањи негативни кумулативни ефекти који се могу очекивати реализацијом
планских решења односе на могућност несавесног угрожавања природних вредности
подручја услед изградње нових саобраћајних праваца (загађење природних вредности и
квалитета основних елемената животне средине) и планираних стамбених објеката
(повећана количина комуналног отпада, могуће повећање концентрације загађујућих
материја у води, ваздуху и земљишту, потенцијална опасност од настанка удеса и
акцидентних ситуација, итд.).
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5. ОПИС МЕРА ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Заштита животне средине на подручју Плана детаљне регулације заснива се на концепту
одрживог развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима
природних и створених вредности, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања
животне средине и начела интегралности, што значи обавезно укључивање услова заштите
животне средине у све планове/програме односно активности/садржаје.
Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји на животну средину сведу у
границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког
значајнијег штетног утицаја на животну средину. Мере заштите животне средине прописане
овим Извештајем саставни су део планске документације и обавезујућег су карактера
приликом спровођења планских решења.
Услови и мере заштите ваздуха
С обзиром да планско подручје не карактеришу групације привредних објеката који могу
допринети нарушавању основних вредности квалитета ваздуха, побољшање његовог
квалитета оствариће се спровођењем следећих мера, а у складу са Законом о заштити
ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09):
 успостављањем периодичне контроле мерења, тј. мониторинга (једном у току године)
основних загађујућих материја, према одредбама Уредбe о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздуху (“Сл.гласник РС“, бр. 71/10 и 6/11 – исправка);Уредба о граничним
вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из постројења за сагоревање ("Сл. гласник
РС", бр. 6/2016)

приликом грађевинских радова на изградњи објеката током летњих месеци посебну

пажњу усмерити ка смањењу запрашености честицама грађевинског отпада местимичним
заливањем површина на којима је депонован грађевински шут и остали отпад.
Услови и мере заштите вода
 обезбедити несметани отицај површинских вода и потпун и контролисан прихват зауљених
атмосферских вода са саобраћајних површина, њихов третман у сепаратору масти и уља и
контролисано одвођење у канализациони систем; таложник и сепаратор масти и уља
димензионисати на основу сливне површине и меродавних падавина;
 избор материјала за изградњу канализације извршити у складу са обавезом да се спречи
свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, што
подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све механичке и хемијске
утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће флексибилности, а због могуће
геотехничке повредљивости геолошке средине у подлози цевовода (слегање, течење,
клижење, бубрење материјала и др.);
 успостављање периодичне контроле мерења, тј. мониторинга према Уредбе о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС“, бр.67/11 и 48/12);1/2016, и Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја
у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС“, бр.50/12);
 изградњу инерних саобраћајних површина вршити са водонепропусним материјалима
отпорним на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима ће се спречити одливање
воде са саобраћајаних површина на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за
време падавина;
 сакупљање отпада и његово депоновање дозвољено је само на водонепропусним и за
то намењеним површинама;
 опремање планског подручја канализационом инфраструктуром, ради адекватног третмана
санитарних отпадних вода и повезивања на градски систем за одвођење отпадних вода;
 строга забрана одлагања чврстог и осталог отпада у корито речног тока.
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Услови и мере заштите земљишта
Носивост и погодност терена за градњу- Студија о геолошко геотехничким својствима
терена за потребе Плана није рађена, већ су коришћени расположиви подаци за подручје
Општине Бабушница.
Заштита грађевинског земљишта ће се постићи спровођењем следећих мера:
 строгом забраном процеса градње објеката на површинама које нису планиране за
изградњу;
 чишћењем површина које су угрожене комуналним отпадом;
 изградњом недостајуће канализације на предметном простору смањиће се опасност од
потенцијалног загађивања тла и подземних вода;
 ако при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или транспортним
средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одмах
прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине.
Услови и мере заштите од буке
Емитовање буке из постојећих и планираних објеката не сме прекорачити законске норме
дефинисане „Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини“ („Сл.
гласник РС“, бр. 75/10). Такође, правилима уређења овог Плана дефинисана је заузетост
комплекса, као и проценат под зеленим површинама, што такође доприноси смањивању
евентуално негативних утицаја повишеног нивоа буке у животној средини. Правилима
грађења прописана је и удаљеност објеката од регулационе линије саобраћајница, чиме
се минимизира потенцијална угроженост локалног становништва од буке коју продукује
активност на планском подручју.
Услови за одлагање и третман отпада
За сакупљање отпадака на предметном подручју препоручује се постављање судова –
контејнера, запремине 1,1 m³. Контејнере за новопланиране објекте лоцирати у склопу дела
парцеле према јавној површини саобраћајнице. Локације нових судова за смеће уз
новопланиране објекте утврдити на основу санитарно-хигијенских прописа и заштитити их
од атмосферских падавина и ветра, тако што ће бити смештени у нишама ограђеним
зеленилом. На слободним зеленим површинама за сакупљање отпадака предвидети корпе.
Приступ судовима за смеће мора бити неометан, тако да подлога за гурање контејнера мора
бити од чврстог материјала без иједног степеника и са највећим нагибом од 3%. У случају
генерисања опасних и штетних отпадних материја, забрањује се да се одлажу у посуде и
контејнере за одлагање комуналног и осталог инертног отпада. Грађевински отпад који може
да настане приликом реализације нових саобраћајница и осталих стамбених и јавних
објеката, обавезно је уредно прикупити на локацији, разврстати и класирати по карактеру
и пореклу, до момента преузимања од стране Јавног комуналног предузећа.
Урбанистичке мере за заштиту природних вредности
Плански обухват се не налази у границама заштићеног подручја за које се спроводе или су
покренути поступци заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у
поступку евидентираног природног добра.
У планско решење у целокупном планском обухвату примењени су услови заштите природе
према Решењу од 19.04.2018. год. издатом од стране Завода за заштиту природе Србије,
Канцеларија у Нишу, у погледу:
- планираних намена површина које су усклађене са наменама одређеним планом вишег реда,
и уредити имовинско-правне односе на катасарској парцели у обухвату плана;
- Предвидети инфраструктурнео опремање планираних објеката по највишим еколошким
стандардима. Изградњу комуналне инфраструктуре урадити на основу услова надлежних
комуналних организација;
- Дефинисати простор за коридоре прикључних далековода од енергетског постројења до
постојећих трафостаница. Евентуална изградња испод, или у близини заштитног појаса
далековода условљена је Техничким прописима, односно саглашћу надлежног предузећа;
- Утврдити обавезу постављања неопходне опреме ради елиминисања непожељних мириса;

28

Стратешка процена утицаја ПДР-а за к.п.бр. 2677 КО Велико Боњинце

- Предвидети адекватан мониторинг загађености ваздуха, замљишрта и вода у складу са
законском регулативом, као и заштиту од прекомерне буке (заштитни појасеви и друге
баријере);
-Установити обавезу формирања фрекфентне мреже мерних места на којима ће бити праћен
квалитет ваздуха у складу са важећим правилницима;
- Дефинисати простор са непрописном подлогом за лагеровање сировина, отпадних
материјала, резервне опреме и сл,
- Обезбедити програм заштите површинских вода који се састоји од пречишћавања отпадних
вода из енергетског постојења, комуналних вода и њиховог одговарајућег пречишћавања пре
изливања у природне реципијенте;
- Формирати одговарајуће заштитне зелене појасеве, од листопадних и четинарских врста
спратне конструкције, спрат травњака, шибља и дрвећа густе крошње дуж границе комплекса и
приступних саобраћајница. озелењавање око објеката реализовати са аутохтоним врстама
које имају фитоцидно и бактерицидно својство. избегавати врсте које су алергене (тополе и
сл), као и инвазивне (багрем, кисело дрво и др.);
- предвидети постављање специјалних судова за сакупљање отпада на одговарајућим
бетонским површинама;
- предвидети све мере заштите природе у акцидентним ситуацијам, уз обавезу обавештавања
надлежних инспекцијских служби и установа;
Према издатим условима Завода за заштиту природе при спровођењу планских решења
потребно је применити и следеће мере:
- обавезна је санација или рекултивација свих деградираних површина и
- уколико се приликом извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошкопетролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног добра, сходно
Закону о заштити природе извођач је дужан да обавести министарство надлежно за послове
заштите животне средине у року од 8 дана, односно предузме све мере како се природно
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
Урбанистичке мере за заштиту културних добара
Према документацији Завода за заштиту споменика културе Ниш, по решењу бр. 320/2, од
11.04. 2018. год, предметно подручје није утврђено за културно добро, не налази се у
оквиру просторно историјске целине, не ужива статус добра под претходном заштитом и не
налази се у оквиру претходно заштићене целине. Уколико се у току извођења радова
наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да
одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести надлежну институцију. Завод за
заштиту споменика културе ће сачинити план и програм истраживања у складу са Законом о
заштити културних добара („Сл. гласник РС“, бр. 71/94).
Мере заштите од елементарних и других већих непогода и услови од интереса за
одбрану земље
Потребно је да се при изградњи на предметном простору, скупом урбанистичких и
грађевинских карактеристика задовоље потребе заштите, и то пре свега тако да се
смање дејства евентуалног разарања објеката. Због тога је, при планирању на овом
простору обавезно обезбедити могућност примене и реализације мера заштите од
елементарних и других већих непогода. У том смислу, са аспекта заштите на предметном
простору биће разрађене и спроведене мере и дати параметри повредивости.
Због заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних и
других непогода и опасности у миру укупна реализација, то јест планирана изградња
објеката мора бити извршена уз примену одговарајућих законских и других прописа,
нарочито Закона о одбрани ("Службени лист СРЈ", број 88/2009).
Осим ових услова потребно је доставити МУП-у Србије на сагласност Главне пројекте за
изградњу објеката ради провере примењености изнетих услова (у складу са Законом о заштити
од пожара ''Службени гласник СР Србије'', бр. 111/09 и 20/2015).
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Мере заштите од елементарних непогода и земљотреса
При фундирању објекта треба предузети адекватне техничке мере које би је санирале. У делу
задатка који се односи на изградњу, осми сеизмички степен дефинисан је за цео простор
обухваћен овим планом детаљне регулације и може се користити углавном за процену цене
коштања будућих објеката на овом простору тј. у сфери планирања. Конкретно за сваки објекат
треба дефинисати коефицијент сеизмичности за које се очекује да ће бити на нивоу седмог и
већег степена сеизмичког интензитета.
На простору обухвата плана при прорачуну конструкције објеката морају се применити
одредбе које се односе на прорачун, а у складу са прописима.
На подручју које обухвата предметни план нема хидролошких станица подземних и
површинских државне мреже. Изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 м од
лансирних станица система одбране од града могућа је само по обезбеђењу посебне
сагласности и мишљења РХМЗ.
Мере заштите од пожара
Наведени план је неопходно израдити у складу са важећим законима, техничким прописима и
српским стандардима. У погледу мера заштите од пожара и експлозија мора обухватити:
1.
изворишта снабдевања водом и капацитет rрадске водоводне мреже који обезбеђују
довољно количине вoде за гашење пожара;
2.
удаљеност између стамбених објеката, објеката јавне намене и зона предвиђених за
индустријске објекте;
3.
приступне путеве и пролазе за ватрагасна вазила до објеката;
4.
безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и
експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
5.
могућност евакуације и спасавање људи.
Израду планског документа неопходно извести у складу са важећим законима, техничким
прописима и српским стандардима, те сходно томе потребно је придржавати се следећих
услова у погледу извршења потребних мера заштите од пожара и експлозија: Плански
документ мора бити урађен у складу са 3аконом о заштити од пожара („Сл. гласник РС", бр.
111/09 и 20/2015). Плански документ мара бити урађен у складу са 3акoном о запаљивим и
rоривим течностима и запаљивим rасовима („Сл. гласник РС" бр. 54/2015). Поред Закона
пoтребно је придржавати се одредби Правилника и прописа који регулишу област заштите од
пожара и експлозија, као и других правилника и стандарда са аспекта заштите од пожара који
произилазе из законских и подзаконских аката.
Мере заштите од ратних дејстава
- Према обавештењу надлежног Министарства одбране – Сектора за материјалне ресурсе,
Управа за инфраструктуру, у планском подручју, с обзиром на планирану намену и садржаје,
нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. У случају да
будући инвеститор жели у оквиру новог објекта да изгради склониште оно мора
задовољавати техничке нормативе за такву врсту грађевинских објеката.

6.

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ
НИВОИМА
Према члану 16. Закона о СПУ извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице
за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање
потребе за израдом процена утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекте
заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину
планова и програма нижег хијерархијског нивоа.
У поступку даље реализације планског документа, који се спроводи директно, у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 36/09) и Уредбе
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.114/08)
инвеститори су дужни да се обрате надлежној општинској управи за послове заштите
животне средине Општине Бабушница, који ће одлучити о потреби израде Процене утицаја на
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животну средину, односно донети Решење о потреби изради или ослобађању од израде
студије Процене утицаја. Планирани комплекс за производњу електричне енергије снаге 6,5МW
спада у ЛИСТУ II објеката за које није обавезна (али се може захтевати) израда стује о процени
утицаја на животну средину.
На основу Закона о процени утицаја на животну средину, потребно је истаћи следеће:
–
Инвеститор не може приступити извођењу пројекта тј. радовима без спроведеног
поступка процене утицаја и добијене сагласности надлежног органа на студију о процени
утицаја
–
Инвеститор за чије се планиране објекте и активности може захтевати процена
утицаја мора поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја надлежном
органу, и
–
Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за прибављање
дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња, извођење радова,
промена технологије, промена делатности и друге активности).
Поступак процене утицаја на животну средину је потребно спровести по фазама у поступку
процене утицаја како је то прописано Законом.

7. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се све
предложене мере заштите животне средине у поменутом Плану детаљне регулације могле
успешно имплементирати у пракси. Програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана садржи, према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 88/10), следеће ставке:
1.
2.
3.
4.

опис циљева плана и програма;
индикаторе за праћење стања животне средине;
права и обавезе надлежних органа; и
поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.

Програм праћења стања животне средине може бити саставни део постојећег програма
мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине.

7.1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА И ПРОГРАМА
Опис циљева Плана, општих и посебних, детаљније је наведен у поглављу IV овог
Извештаја па ће се више пажње посветити циљевима Програма праћења стања животне
средине.
Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог,
правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације,
као и потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање потреба за
предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења.
Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне средине и
активности у простору чиме се ствара могућност за њеним рационалним управљањем.
Према Закону о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 36/09), јединица
локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну
контролу и праћење стања животне средине у складу са овим и посебним законима. Према
члану 69. наведеног Закона, циљеви Програма праћења стања животне средине били би:
–
обезбеђење мониторинга,
–
дефинисање садржине и начина вршења мониторинга,
–
одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга,
–
дефинисање мониторинга загађивача,
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–
успостављање информационог система и дефинисање начина достављања
података у циљу вођења интегралног катастра загађивача, и
–
увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном
садржају извештаја о стању животне средине.

7.2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и
оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење
природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине.
Законски оквир

Систем праћења стања животне средине (ваздух, вода, земљиште, опасне, отпадне и штетне
материје, бука) успостављен је следећим правним актима:

Законом о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'' бр.135/04, 36/09 и 72/09); 43/211одлука УС и 14/2016.

Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/2013);

Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);

Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања
података (''Сл. гласник РС'', бр.30/97, 35/97);

Законом о водама (''Сл.гласник РС'' бр. 30/10);93/2012, 101/2016

Правилником о опасним материјама у водама (''Сл. гласник СРС'', бр. 31/82, 46/91);

Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода
(''Сл.гласник СРС'', бр. 47/83, 13/84);

Уредбом о класификацији вода (''Сл.гласник СРС'' бр. 5/68);

Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за
наводњавање и методама за њихово испитивање (''Сл. гласник РС'', бр. 23/94);

Законом о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'' бр. 62/06, 65/08 и 41/09); 112/2015,
80/2017

Законом о поступању са отпадним материјама (Сл. гласник РС бр. 25/96, 26/96- испр. И
101/2005);

Правилником о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја (''Сл.
гласник РС'', бр. 12/95);

Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху (“Сл.гласник РС“,
бр. 71/10 и 6/11 – исправка);

Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из постројења за
сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016)

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/11 и 48/12);1/2016;

Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –исправка,
101/07,65/08 и 16/11),

Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедецијационих програма („Сл.
гласник РС“, бр. 88/10);

Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.36/09 и 88/10); и 14/2016

Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник
РС“, бр.92/10).

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и
88/10);

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10 и 14/2016);

Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. лист СРС“, бр. 20/77, 24/85-др. закон, 6/89-др. закон и
„Службени гласник РС“, бр. 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 101/05-др. закон,
120/2012-УС и 84/2013-УС);
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-

Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха

Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање степена
загађености ваздуха, као и утврђивање тренда загађења, како би се правовремено
деловало ка смањењу штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет
животне средине.
Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем имисије, праћењем и
истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и извештавањем о
резултатима мерења, праћења и истраживања. Правилником о граничним вредностима,
методама мерења имисије и критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији
података (''Сл. гласник РС'', бр. 54/92, 30/99,19/06), дате су смернице истраживања,
праћења и утврђивања општег стања загађености ваздуха у насељеним местима и
ненасељеним подручјима. На основу обављених анализа утврђује се стање и трендови
на основу којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха.
Правилником је дефинисан квалитет ваздуха на основу добијених дуготрајних
(просечних) и краткотрајних (високих) вредности загађености ваздуха различитим
полутантима. Наведеним Правилником утврђене су загађујуће материје за које се обавља
систематско и континуално праћење, при чему је посебан акценат стављен на типичне
загађујуће материје.
Загађивач мора да планира и обезбеђује финансијска средства за обављање
мониторинга емисије, као и за друга мерења и праћења утицаја својих активности на
животну средину. Мерење емисије обезбеђује се на основу Правилника о граничним
вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података.
- Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта
Обзиром да у планском решењу није предвиђено пољопривредно земљиште у циљу
обављања пољопривредне производње не предвиђа се испитивање пољопривредног
земљишта, у смислу плодности и присуства опасних и штетних материја, као и
испитивање воде за наводњавање.
- Мониторинг буке
Ниво буке у животној средини се контролише системским мерењем буке које обезбеђује
град. Мерење буке могу да обављају овлашћене стручне организације у складу са
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини. Истим Правилником
прописани су највиши дозвољени нивои буке у насељеним и ненасељеним подручјима.

7.3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне
средине, она произилазе из Закона о заштити животне средине, односно чланова 6978. овог Закона. Према наведеним члановима, права и обавезе надлежних органа су:
a.
Влада доноси програм мониторинга за период од две године,
b.
Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији
који мора бити у сагласности са програмом Владе,
c.
Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за
обављање мониторинга,
d.
Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места,
мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате,
методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и
начин достављања података.
e.
Мониторинг може да обавља само овлашћена организација. Министарство
прописује ближе услове које мора да испуњава овлашћена организација и одређује
овлашћену организацију по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за
одређену област.
f.
Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга
загађивача, методологију мерења, узимања узорака,
начин евидентирања, рокове
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достављања и чувања података,
g.
Државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене
организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга достављају Агенцији за
заштиту животне средине на прописан начин,
h.
Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система,
методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, као и
садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност,
i.
Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине,
j.
Министар прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача, као
и врсту, начине, класификацију и рокове достављања података,
k.
Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању животне
средине у Републици,
l.
Надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини
извештај о стању животне средине на својој територији,
m.
Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима
Републике и јединице локалне самоуправе.
Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни су
да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне
средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга имисије и емисије,
као и мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за
живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити животне средине и другим
прописима. Такође, јавност има право приступа прописаним регистрима или
евиденцијама које садрже информације и податке у складу са овим законом.
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8. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

И

ТЕШКОЋЕ У

ИЗРАДИ

Сврха стратешке процене утицаја на животну средину је благовремено и систематично
разматрање могућих утицаја на животну средину на стратешком нивоу планирања и
програмирања, на принципима одрживог рaзвоја. Стратешка
процена
се
у
међународној пракси афирмише доношењем EU Directive 2001/42/EC о процени утицаја
на животну средину планова и програма. Доношењем сета закона о заштити животне
средине, крајем 2004. године стратешка процена утицаја је уведена у домаћу праксу
планирањa и програмирања. С обзиром да је релативно кратак период у примени
стратешке процене, постоји низ проблема и ограничења, као и утврђивања оптималног
методолошког обрасца и приступа. У пракси су у примени 2 основна обрасца: (1)
технички и (2) планерски. Технички приступ у основи користи прилагођену методологију
процена утицаја пројеката, док се у планерском приступу претежно користе
квалитативне – експертске методе из разлога што су планови сложенији од пројеката,
баве се стратешким питањима и имају мање детаљних информација о животној
средини, заснивају на концепту одрживог развоја и обухватају друштвена и економска
питања, планирају се тзв ''непланабилни процеси'' који имају виши степен ентропије,
тако да није могуће применити математичке моделе у потпуности и са одговарајућим
степеном поузданости и учешће већег броја заинтересованих страна и јавности даје
процесу стратешке процене специфичан карактер, јер је потребно да се резултати на
разумљив начин представе разним друштвеним групама и другим учесницима у
процесу израде и доношења.
Схематски приказ односа стратешке процене утицаја и процене утицаја и нивоа одлучивања

Ранг процене утицаја

ПОЛИТИКА / СТРАТЕГИЈА

Стратешка процена утицаја - СПУ
п

А

Н

Стратешка процена утицаја

о

Л

р

П

ц

СПУ/ПУ програма

е

ПРОГРАМ

н
а

ПРОЈЕКАТ

ПУ пројекта

Квалитативна / кваниттаитвна

Стратешки ниво

Ранг одлучивања

У том смислу, у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као
што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријумска анализа, просторна
анализа, SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа
ланца узрочно-последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд.
Заједничка техника различитих метода представљају матрице утицаја којима се
испитују промене које би изазвала имплементација плана и изабраних варијанти
(укључујући и ону да се план не примени). Матрице се формирају успостављањем
међусобних односа између циљева плана, планских решења и циљева стратрешке
процене са одговарајућим индикаторима. За потребе ове процене примењена је
методологија процене која је развијана у домаћој пракси у протеклом периоду и која је
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углавном у сагласности са новијим приступима и упутствима за израду стратешке
процене у Европској Унији.
Процена је извршена коришћењем аналитичке методе стручног мишљења и поређења
са другим, сличним врстама утицаја на животну средину. Коришћене су опште научне
методе, као и прилагођене методе, технике и модели за потребе обављања стратешких
процена. За прелиминарне процене могућих утицаја у аналитичком поступку, коришћено
је је Упутство ЕУ о процени утицаја пројеката на животну средину.
Опште тешкоће приликом израде стратешке процене могу се класификовати у две групе:
(а) организационо - управљачке тешкоће
У примени је Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине (Службени
Гласник“ Републике Србије бр. 37/2011). Не постоји потпуни институционални оквир надлежан
за послове заштите животне средине. Уочена тешкоћа, значајна за квалитетну процену стања
животне средине и ток процене утицаја стратешког карактера је непостојање локалног регистра
извора загађивања
(б) материјално – финансијске који се огледа у чињеници да се у планско подручје нису
издвајала неопходна финансијска средства у циљу одрживог развоја насеља
.
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9. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА
Члан 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће
заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30
дана. Пре упућивања захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој
процени, орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће јавности у разматрању
извештаја о стратешкој процени (члан 19). Орган надлежан за припрему плана
обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање
мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим
се уређује поступак доношења плана.
Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем
презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене.
Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се путем
средстава јавног информисања и у оквиру јавног излагања Плана детаљне регулације.
Орган надлежан за припрему плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа
и организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења
изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану. Извештај о СПУ доставља се
заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи органу надлежном за
заштиту животне средине на оцењивање. Оцењивање се врши према критеријумима из
прилога II закона. На основу ове оцене орган надлежан за заштиту животне средине
даје своју сагласност на извештај о СПУ у року од 30 дана од дана пријема захтева за
оцењивање. После прикупљања и обраде свих мишљења орган надлежан за припрему
плана доставља Нацрт Плана детаљне регулације заједно са извештајем о СПУ
надлежном органу на одлучивање.

План дет.регулације (ПДР)

Стратешка процена утицаја (СПУ)

Нацрт ПДР

Извештај о СПУ (ИСПУ)

Стручна контрола ПДР

Стручна контрола ИСПУ +
Мишљење органа и организација

Јавни увид ПДР

Учешће јавности

Извештај о јавном увиду

Извештај о учешћу надлежних органа и
јавности

Оцена извештаја о СПУ

Доношење ПДР

Сагласност на извештај о СПУ

Графикон: Схема поступка одлучивања о Извештају о СПУ
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10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Заштита животне средине у Плану детаљне регулације разматрана је у оквиру планског
документа али и у склопу Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Примењена методологија је описана у претходном поглављу и сагласна је са
претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину којим се дефинише садржина Извештаја.
Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног
плана је сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских решења на
квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење,
односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом.
Да би се постављени циљ могао остварити, потребно је било сагледати постојеће
стање животне средине и Планом предвиђене активности.
Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се
констатовати да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај на
конкретан простор. Негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских
решења потребно је детаљно размотрити израдом Процена утицаја на животну
средину појединачних пројеката. Да би се овакви утицаји свели у оквире који неће
оптеретити капацитет простора, потребно је спроводити мере за спречавање и
ограничавање негативних утицаја на животну средину.
У варијанти да се План детаљне регулације не донесе и да се развој настави по
досадашњем тренду могу се очекивати само негативни ефекти код готово сваког
сектора и ниједан позитиван ефекат у односу на циљеве стратешке процене утицаја. У
варијанти да се ПДР имплементира могу се очекивати позитивни ефекти у свакој
планској активности, који отклањају већину негативних тенденција у развоју ако се план
не би имплементирао.
Извештај о стратешкој процени утицаја који се радио за ниво ПДР-а не може дати
експлицитне одговоре на прихватљивост појединих планских решења. Таква планска
решења морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде пројектне
документације и студија оправданости. Ниво детаљности који ће анализирати објекте и
њихове утицаје на животну средину, могу се разматрати у оквиру Процена утицаја
појединачних објеката и пројеката на животну средину. Планирани комплекс за
производњу електричне енергије снаге 6,5МW спада у ЛИСТУ II објеката за које није
обавезна (али се може захтевати) израда студије о процени утицаја на животну средину.
У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени утицаја на
животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.114/08) инвеститори су дужни да
се обрате надлежном одељењу за послове заштите животне средине општине Бабушница
који ће одлучити о потреби израде Процене утицаја на животну средину, односно донети
Решење о потреби изради или ослобађању од израде студије Процене утицаја.

Анализирајући План детаљне регулације у целини, као и појединачна планска решења,
на основу евалуације значајних утицаја може се закључити да имплементација плана
не производи могуће стратешки значајне негативне утицаје на планском подручју и
шире, већ само у сегментима на којима се реализују одређена планска решења. У
случајевима где је процењено да може доћи до потенцијално негативног утицаја
потребно је предузети одговарајуће мере заштите прописане овим Извештајем.
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