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УВОД 

 

 

                   Стратешка процена утицаја - SEA (Strategic Environmental 

Assessment) је процес који локалној управи обезбеђује приказ утицаја развојног плана 

на животну средину. 

Према Закону о стратешкој процени утицаја  на животну средину ("Службени 

гласник РС", бр.135/04 и 88/10) и Одлуке о изради Плана детаљне регулације за радну 

зону «ГОРЊА ДРАГУША»   ("Службени  лист општине Блаце ", бр. 9/15), број: I-350-

1563/2015 од 22.12.2015 године, донете од стране Скупштине општине Блаце као и 

Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени 

гласник РС", број 64/2015), приступило се изради Стратешке процене утицаја на 

животну средину на основу  члана 14.Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 

радну зону «ГОРЊА ДРАГУША». 

Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за радну зону «ГОРЊА 

ДРАГУША»  на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена) урађена је у 

складу са одредбама Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 

бр.135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09- др.закон и 43/11-Уставни суд и 14/16) ,Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.135/04 и 

88/10), Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 

бр.135/04 и 36/09), Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине ("Службени гласник РС", бр.135/04 и 25/15). 

Ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја  

неопходно је интегрисање основних начела заштите животне средине:  

начело одрживог развоја (усклађен систем техничко-технолошких, економских 

и друштвених активности у укупном развоју, базиран на принципима економичности и 

разумности у коришћењу  природних и створених вредности, а с циљем  да се сачува и 

унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће генерације; разматрањем и 

укључивањем битних аспеката животне средине у припрему и усвајање одређених 

планова и програма и утврђивањем услова за очување вредности природних ресурса и 

добара, предела, биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и 

аутохтоних екосистема, односно рационалним коришћењем природних ресурса),  

начело интегралности (политика заштите животне средине која се реализује 

доношењем планова и програма, заснива се на укључивању услова заштите животне 

средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке разноврсности у 

одговарајуће секторске и међусекторске програме и планове),  

начело предострожности (које обезбеђује да свака активност мора бити 

спроведена на начин да спречи или смањи негативне утицаје одређених планова и 

програма на животну средину пре њиховог усвајања, обезбеди рационално коришћење 

природних ресурса и на минимум сведе ризик по здравље људи, животну средину и 

материјална добра),  

начело хијерархије и координације (процена утицаја планова и програма врши 

се на различитим хијерархијским нивоима; већа координација надлежних и 

заинтересованих органа у поступку давања сагласности на стратешку процену),  

начело јавности (информисање јавности о одређеним плановима и програмима 

и о њиховом могућем утицају на животну средину). 

Ради одговарајуће заштите животне средине у току израде Плана детаљне 

регулације за радну зону «ГОРЊА ДРАГУША» (у даљем тексту: План) уводи се 

стратешка процена утицаја на животну средину којом се обезбеђују услови за 

интегрисање заштите животне средине у фазе и решења израде Плана. Стратешка 
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процена, као комплексан и целовит поступак, сагледава простор за који се ради План 

са аспекта заштите и предлаже мере и решења којима ће на оптималан и рационалан 

начин бити остварена заштита животне средине. 

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину садржи 

следећа поглавља:  

 Полазне основе 

 Општи  и посебни циљеви  стратешке процене и избор индикатора 

 Процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење 

негативних  

утицаја на  животну средину 

 Смернице за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима 

 Концептуални програм праћења животне средине у току спровођења 

плана (мониторинг) 

 Коришћена методологија и тешкоће у изради 

 Начин одлучивања 

 Закључци (нетехнички резиме). 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину, разматрано је 

постојеће стање животне средине на подручју обухваћеним Планом, значај и 

карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро 

локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са 

критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну средину, а 

узимајући у обзир планиране намене. 

У полазним основама дат је приказ циљева и концепције предметног Плана, 

приказ циљева заштите животне средине из релевантних планских и секторских 

докумената, стања животне средине на подручју Плана и основних питања у вези 

заштите животне средине релевантних за План, варијантна  решења и приказ резултатa 

консултација.  

Разлог за израду стратешке процене је идентификација утицаја на животну 

средину одређених постојећих садржаја у оквиру граница плана, као и оних који могу 

настати као последица реализације планираних садржаја, и предлог мера за спречавање 

и ограничавање очекиваних негативних утицаја. Посматрано на конкретном случају 

разлози су следећи: 

 утврђивање постојећег стања животне средине на територији обухваћеној 

планом као и у непосредном окружењу; 

 значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних 

садржаја на микро и макролокацију, намене у контактном подручју и 

претпостављеној зони утицаја; 

 приказ варијантних решења узимајући у обзир циљеве и обухват Плана;  

 дефинисање мера предвиђених за смањење или ублажавање негативних 

последица планиране намене и изградње на животну средину; 

 дефинисање смерница за израду процене утицаја у фази спровођења 

плана;  

и дефинисање програма праћења стања животне средине у току спровођења 

плана експлоатације планираних садржаја. 

 

1.1.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
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1.1.1. Правни основ за израду Плана чине: 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/14),  

 Одлука о изради Плана детаљне регулације за радну зону «ГОРЊА 

ДРАГУША»  ("Службени  лист општине Блаце ", бр. 9/15), број: I-350-

1563/2015 од 22.12.2015, 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике 

Србије“, број 64/2015), 

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

(„Сл. гласник Републике Србије“, бр. 22/2015.г.) 

 

Стратешка процена се ради на основу: 

 Одлуке о изради Плана детаљне регулације за радну зону «ГОРЊА 

ДРАГУША»  чл. 7 ("Службени  лист општине Блаце ", бр. 9/15), број: I-

350-1563/2015 од 22.12.2015, 

 Закон о заштити животне средине ("Службени гласник 

РС",бр.135/04;36/09,72/09, 43/11-Уставни суд и 14/16), 

 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени 

гласник РС", бр.135/04 и 88/10),  

 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја 

и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину ("Службени гласник РС", бр.114/08); 

 Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 

бр.135/04 и 36/09),  

 Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине ("Службени гласник РС", бр.135/04 и 25/15); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/14), 
 Закон о заштити природе („Сл. гласник PC“ бр.36/09, 88/10, 91/10-

исправка и 14/16); 
 Закон о Просторном плану Републике Србије од  2010-2020 („Сл. гласник 

PC“ бр.88/10) 
 Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу 

јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима 
животне средине ("Службени гласник РС – Међународни уговор ",бр. 
38/09); 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
("Службени гласник ",бр. 120/04,54/07,104/09 и 36/10); 
 

 

 

 

1.2.ПОВОД  ИЗРАДЕ ПЛАНА И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

 

Израдом и реализацијом овог Плана, поред простора на коме се већ одвија 

агроиндустрија, грађевинска индустрија и комуналне делатности, одређује се,  поред 
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простора за проширење капацитета постојећих корисника, тако и простор за изградњу 

новопланираних пословно-производних објеката на неизграђеном, сада 

пољопривреном, земљишту и браунфилд локације; комунално опремање простора, 

чиме ће се побољшати и повећати привредни потенцијал општине Блаце.  

Планирањем ће се простор уредити и изгради кроз: реконструкцију постојећих 

објеката, изградњу нових објеката, унапређење енергетске ефикасности и заштиту 

животне средине. 

 Планом се омогућава планска градња објеката и комплекса према конкретним 

наменама по правилима уређења и грађења која ће се одредити у Нацрту Плана.  

Могуће је фазно привођење намени ове планиране радне  зоне  уз обезбеђење 

одговарајућег нивоа инфраструктурне опремљености сваке фазе у складу с правилима 

изградње и уређења простора. 

  Пре доношења одлуке о изради планског документа, носилац израде плана 

прибавља мишљење надлежног органа за послове заштите животне средине о потреби 

израде стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

 

1.3.РАЗЛОГ ИЗРАДЕ ПЛАНА И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

Разлог за израду стратешке процене је идентификација утицаја на животну 

средину одређених постојећих садржаја у оквиру граница плана, као и оних који могу 

настати као последица реализације планираних садржаја, и предлог мера за 

спречавање и ограничавање очекиваних негативних утицаја. Посматрано на 

конкретном случају разлози су следећи: 

 утврђивање постојећег стања животне средине на територији обухваћеној 

планом као и у непосредном окружењу; 

 значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја 

на микро и макролокацију, намене у контактном подручју и 

претпостављеној зони утицаја; 

 приказ варијантних решења узимајући у обзир циљеве и обухват Плана;  

 дефинисање мера предвиђених за смањење или ублажавање негативних 

последица планиране намене и изградње на животну средину; 

 дефинисање смерница за израду процене утицаја у фази спровођења плана;  

 и дефинисање програма праћења стања животне средине у току спровођења 

плана експлоатације планираних садржаја. 

 

 

1.4. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ЦИЉЕВА ПЛАНА  

 

1.4.1.ОБУХВАТ ГРАНИЦА ПЛАНА  

 

Планско подручје обухвата простор површине од 17,19 ха( са лагуном, која захвата 

површину од 3,00 ха), а одређено  је катастарским парцелама и то: на западу –

источном границом некатегорисаног пута-део КП бр.5243/1; на северу – јужном 

границом некатегорисаног пута-део КП бр.5243/2; на истоку – источном границом  

некатегорисаног пута КП бр. 5244 до пресечне тачке јужне и западне границе КП бр. 

3212/2, а затим западном границом исте до пресечне тачке са северном  границом  КП 

бр.5235(део некатегорисаног пута), сече исту у правцу и од места пресека  се граничи  

на југу – јужном границом општинског пута-део КП бр.5235, сече исти до пресека  са 

западном границом КП бр.3621; западном границом КП бр.3621 – на истоку; на југу – 

северном  границом КП бр.3623; на западу – источном границом некатегорисаног пута 
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КП бр.5259; северном границом КП бр.3627 до тачке пресека са западном границом 

КП бр.3628, западном границом КП бр.3628 до пресечне тачке исте са јужном 

границом  општинског пута (део КП бр,5235) и на северу: – јужном границом те 

парцеле до почетне тачке описа, односно,  пресека исте са источном границом 

некатегорисаног пута КП бр.5243/1 све КО Горња Драгуша. 

Овим границама су обухваћене, северно од општинског пута (КП бр.5235), целе 

катасарске парцеле бр: 3211,3212/1,2,3,4,5,и7,3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 

3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, а јужно од тог пута, целе кат. 

парцеле бр: 3622, 3625, 3226, 3227 и 3228 и део општинског пута: КП бр.5235, све КО 

Горња Драгуша. 

Граница је приказана на свим графичким приказима, а у случају неподударности описа 

и графике, меродавна је ситуација са графичког приказа бр.1. « Катастарско – 

топографска подлога са границом плана « .      

 

1.4.2. ПРИКАЗ ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА 

ПЛАНА 

 

Радна зона ’’Горња Драгуша’’ налази се на удаљености од 10 км од насеља Блаце  и до 

ње се долази државним путем II реда - бр.102  и   општинским путем, који повезује  

села Горњу  и Доњу Драгушу.  

На делу планског подручја  од 16,9 ha заједно функционишу предузећа из области 

агроиндустрије, грађевинске индустрије и комуналних делатности. Преостали део 

планског подручја је државно земљиште: браунфилд локација и приватно 

пољопривредно земљиште. 

Радна зона је првобитно формирана 60-их година прошлог века за потребе 

пољопривредне задруге, на површини од око 4ha. Након стечаја земљорадничке 

задруге , већи до објеката је купило Предузеће „ЛАЗАР“ д.о.о. Блаце, које се бави 

производњом и прерадом млека. Постојећи простор је адаптиран у фарму музних крава 

површине  7,95 ха.  

У оквиру фарме постоји постројење за производњу електричне енергије из биогаса 

снаге 1МW.  Нуспродукт овог процеса је замућена вода. Она се тренутно прихвата у 

лагуни-базену у близини биоенергане а затим препумпава и подземним цевоводом 

пребацује-складишти у  великој лагуни-базену у близини фарме. У питању је објекат  

површине од 3,0ha. Потребно је да се изгради постројење за пречишћавање отпадних 

вода којим би се замућена вода из предметне лагуне пречистила до одговарајућег 

нивоа употребе за  потребе наводњавања пољопривредног земљишта. 

У оквиру радне зоне послује и грађевинско предузеће Металпласт Павловић  Ђуревац, 

које има фабрику за производњу бетона на парцели површине 0,53 ха. Поред 

производње бетона, делатност инвеститора је извођење грађевинских радова, а 

планирано је   проширење делатности изградњом фабрике за производњу елемената од 

бетона у овој радној зони, планским стварањем услова за препарцелацију, промену 

намене земљишта и изградњу нових објеката. 

Источно од грађевинског предузећа је парцела ветеринарска станица, површине 0,2ха, 

у чијем саставу се налази прихватилиште за напуштене псе и мачке,koји се по својим 

капацитетима и тренутној опремљености може сматрати као прихватилиште за 

напуштене псе и мачкеЈужно се налази грађевинска парцела  ТС површине 0, 016 ха. 

 „Браунфилд локацију, односно, КП бр. 3212/7 површине 2,6 ха, је у међувремену  

откупилио Предузеће „ЛАЗАР“ д.о.о. Блаце, која се тренутно налази у поступку 

решавања административних власничких односа са Републиком Србијом. 
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Осим изграђеног, постоји и 1,2 ха неизграђеног земљишта у приватној својини. Оно се 

тренутно користи као пољопривредно.Постоји заинтересованост да се оно претвори у 

грађевинско. 

У оквиру планског подручја је обухваћено и јавно земљиште: некатегорисани пут КП 

5244 КО Горња Драгуша површине 0,21 ха и део општинског пута површине 0,54 ха. 

Потреба постојећих инвеститора јесте да се простор уреди и изгради кроз: 

реконструкцију постојећих објеката, изградњу нових објеката, унапређење енергетске 

ефикасности и заштиту животне средине. 

Општинске путеве карактерише мала просечна ширина коловоза (3,8m) а свега 1,5% од 

укупне дужине општинских путева има коловоз шири од 4m. 

У погледу опремљености савременим коловозом на мрежи  општинских  путева на 

територији општине  је око 67% општинских путева са асфалтним застором, што се 

односи и на саобраћајницу у оквиру овог планског подручја. Ипак  овај део 

општинског пута  захтева рехабилитацију, реконструкцију и даље осавремењавање 

 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за: промену намене земљишта, 

парцелацију и препарцелацију земљишта и  дефинисање могућих садржаја у складу са 

основном наменом планског подручја одређеном планом вишег реда.  

С обзиром на значај и положај локације и већ исказано интересовање за изградњу на 

овом  простору, као и потребу да се планско подручје приведе намени  и уреди као  

радна зона,  потребно је да се изврши усмерење и начин коришћења простора, према 

условима комуналног и инфраструктурног опремања,  одреде правци и ограничења у 

градњи, а све у интересу заштите природних и створених вредности, ради унапређења 

животне средине. 

Циљеви уређења и изградње су: 

 утврђивање режима јавног/појединачног интереса за реализоване и планиране 

намене; 

 омогућавање остварења компактности и континуалности изграђеног ткива; 

 стварање услова за опремање комплетном комуналном инфраструктуром; 

 стварање просторних услова за инвестициона улагања привредних субјеката; 

 омогућавање даљег развоја у условима очувања и унапређења животне средине. 

 

 

1.5.УСКЛАЂЕНОСТ СА ДРУГИМ ПЛАНОВИМА И СТЕПЕН УТИЦАЈА 

 

 Са становишта заштите животне средине у поглављу Плански и други 

документи  приказани су релевантни документи - просторни планови, секторски 

планови и други стратешки документи, који су  од  значаја за израду Плана и 

стратешке процене утицаја на животну средину. У припреми  циљева стратешке 

процене коришћени су циљеви и принципи заштите животне средине из ових 

релевантних  докумената.  

 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Плански докуменат вишег реда је Просторни план општине Блаце 

("Службени  лист општие Блаце ", бр.  4/11) и планско подручје је по  намени одређено 
за грађевинско –радну зону. 
Радна зона ’’Горња Драгуша’’ налази се на удаљености од 10км од насеља Блаце, и до 

ње се долази државним путем II реда - бр.102, а затим општинским путем ОП6 за села 

Горња Драгуша и Доња Драгуша.  



Извештај о стратешкој процени утицаја Планa детаљне регулације за Радну  зону „ГОРЊА 

ДРАГУША“ на животну средину 

 

11 
 

Саобраћајнице и терминали- у обухвату Плана чини   општински пут за села 

Горњу и Доњу Драгушу , који се укључује у државни пут IIА реда  бр.38, а који је ван 

планског подручја.   

Државни пут  (Крагујевац – Крушевац – Разбојна – Блаце – Белољин)  је високо 

капацитетна саобраћајница која пролази кроз територију општине у правцу 

северозапад – југоисток  и саобраћајно повезује подручје два или више округа или 

подручје округа, а општински  се пружа у правцу исток-запад. 

Просечна ширина коловоза државног пута IIА реда бр.38,  преко кога се обавља 

путнички саобраћај, теретни саобраћај, битан за планско подручје,  и јавни превоз 

путника, износи 6,9 m и пут је у целости са савременим коловозом (асфалт). 

Општински путеви - служе за повезивање појединих делова општине и града 

са центрима и зонама активности или становања. То су саобраћајни потези намењени 

јавном и индивидуалном путничком саобраћају. У односу на спољну путну мрежу могу 

се повезивати на путеве магистралног и регионалног карактера тј. државне путеве I и II 

реда. Попречни профил садржи коловоз са две траке и обостране банкине ван насеља 

односно тротоаре у насељеним местима. 

Непосредна приступна саобраћајница планском подручју је општински пут за села 

Горњу и Доњу Драгушу  ( КП бр. 5235).  Овај пут је део добро развијене мреже 

општинских путева који повезују већину насеља са општинским центром. Општинске 

путеве карактерише мала просечна ширина коловоза (3,8m) а свега 1,5% од укупне 

дужине општинских путева има коловоз шири од 4m. 
У делу планског подручја   просечна ширина  приступног пута- општински пут ОП6 за 
села Горња и Доња Драгуша (КП бр.5235),  је  до 4,0 m, са нерегулисаним профилом и 
девастираним застором од асфалта.  
 Планирани попречни профил садржи коловоз са две траке ( минимум 3,0 m) и 

обостране банкине ван насеља ( ширине 1,0 m), односно, тротоаре у насељеним 

местима.  

Привредна делатност-Основни концепт развоја у овој области је  стварање 

планског основа за планирање, корипћење и заштиту простора, промену намене 

земљишта и  обезбеђење просторних, саобраћајних и инфраструктурних услова за 

дугорочни привредни развој, рационалним коришћењем природних ресурса, 

терторијалне интеграције привредних, стамбених, саобраћајних и других активности, 

унапређење и очување природе, а све то уважавањем потреба социјалног и економског 

развоја општине Блаце. 

Развој Блаца у планираном дугорочном периоду биће у значајној мери усмерен на 

коришћење расположивог погодног грађевинског земљишта за привлачење нових 

инвестиција,  грађење нових привредних капацитета и развијање и проширење 

постојећих у складу са прописима и законском регулативом за планиране и постојеће 

делатности. 

Основни циљ развоја индустрије је опоравак, повећање секторске и територијалне 

конкурентности и запослености обезбеђењем повољних општих, инфраструктурних и 

просторних услова, као и њена равномернија просторна дистрибуција усклађена са 

потенцијалом регионалних, урбаних и руралних подручја, захтевима климатских 

промена и смањења притиска на ресурсе.  

 

 

Стратегија регионалног развоја Републике Србије 2007. до 2012. године 

(„Службени гласник РС“, бр. 21/07) 
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Стратегија регионалног развоја Републике Србије представља стратешки 

развојни документ из области регионалног развоја који на конзистентан и целовит 

начин дефинише основне развојне приоритете регионалног развоја земље и начине 

њиховог остваривања у наредним годинама. 

У области заштите животне средине као основни циљеви  издвајају се: 

- на локалном нивоу јачање институционалних капацитета и финансирање 

заштите животне средине;  

- обезбеђење квалитетне воде за пиће и заштита од поплава;  

- решавање проблема управљања отпадом, као и пречишћавање комуналних и 

индустријских отпадних вода;  

- смањењe загађивања на ризичним локацијама; 

- подстицање одрживог коришћењa природних ресурса; 

- смањење потрошње енергије и сировина и рециклажа отпада;  

- унапређење управљања заштићеним природним добрима.  

 

 

Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС“, бр. 

57/08) 
 

Национална стратегија одрживог развоја дефинише одрживи развој као циљно-

оријентисан, дугорочан, непрекидан, свеобухватан и синергетски процес који утиче на 

све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и институционални) на свим 

нивоима. Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст 

који осим економске ефикасности, технолошког напретка, више чистијих технологија, 

иновативности целог друштва и друштвено одговорног пословања обезбеђује смањење 

сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и 

квалитета живота и смањење загађења на ниво који могу да издрже чиниоци животне 

средине, спречавање нових загађења и очување биодиверзитета.  

Циљ стратегије је да уравнотежи три кључна фактора, тј. три стуба одрживог 

развоја:  

(1) одрживи развој економије, привреде и технологије,  

(2) одрживи развој друштва на бази социјалне равнотеже и  

(3) заштиту животне средине уз рационално располагање природним ресурсима.  

Циљеви од значаја за План детаљне регулације и стратешку процену су: 

- заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење природних 

ресурса (ваздуха, воде, земљишта, биодиверзитета, шума, минералних ресурса, 

обновљивих извора енергије); 

- јачање капацитета за примену стратешке процене утицаја на животну средину 

политика, планова и програма у складу са законом; 

- рационална експлоатација необновљивих природних ресурса; 

- развој чистих технологија, повећање енергетске ефикасности и коришћење 

обновљивих извора енергије уз предузимање подстицајних мера за 

промовисање истих;  

- увођење система мониторинга животне средине за подручје Плана.  

 

 

Водопривредна основа Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 

11/02) 
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Основни циљ водопривредне основе је одржавање и развој водног режима којим 

се обезбеђују најповољнија и најцелисходнија техничка, финансијска и еколошка 

решења за јединствено управљање водама, заштиту од штетног дејства вода, заштиту 

вода и коришћење вода. Водопривредна основа Србије има задатак да обезбеди 

остваривање основног стратешког циља, водећи рачуна о интересима појединих 

водопривредних области и грана и у великој мери супростављеним захтевима осталих 

корисника простора.  

Имајући у виду природне карактеристике подручја Србије, просторни и 

временски размештај ресурса вода и њихових корисника, као и међусобну интеракцију 

коришћења вода, заштите вода и заштите од вода, водама на читавој територији Србије 

мора се газдовати интегрално, јединствено, комплексно и рационално, са гледишта 

свих наведених аспеката, а у склопу интегралног уређења, коришћења и заштите свих 

ресурса и потенцијала на простору Србије. 

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.  

  

Стратегија развоја пољопривреде Србије 

(„Службени гласник РС“, број 78/05) 

 

Циљеви  који су од значаја за План детаљне регулације и стратешку процену су:  

- обезбедити да храна задовољава потребе потрошача у погледу квалитета и 

безбедности;  

- осигурати подршку животном стандарду за људе који зависе од пољопривреде, 

а нису у стању да својим развојем прате економске реформе;  

- сачувати животну средину од утицаја ефеката пољопривредне производње.  

Од значаја је подстицање пољопривредника на очувању одређених типова 

животне средине (еколошки пољопривредни програми), развој и подстицање органске 

пољопривреде, као и доношење локалних акционих планова околног руралног развоја.  

 

 

Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/10) 

 

Eколошком мрежом управља се на начин који обезбеђује очување повољног 

стања осетљивих, ретких, угрожених и типова станишта од посебног значаја за 

очување и популација строго заштићених и заштићених дивљих врста од националног 

и међународног значаја, као и одржање и унапређење функционалне и просторне 

повезаности њених делова. 

Разлози за развој еколошке мреже су: 

- очување биодиверзитета на екосистемском, предеоном и регионалном нивоу; 

- подршка и јачање еколошког повезивања подручја значајних за заштиту; 
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- обезбеђивање заштите критичних подручја од потенцијалних спољних 

штетних утицаја 

- обнављање деградираних екосистема; 

- промовисање комлементарности између коришћења земљишта и очувања 

биодиверзитета, посебно очувања потенцијалних вредности биодиверзитета у 

полуприродним пределима. 

Концепт еколошке мреже у основи је формулисан ради смањења процеса 

фрагментације станишта у којима: 

- појединачне врсте фауне немају приступ подручјима где се налазе станишта за 

њихов опстанак; 

- миграторне врсте фауне нису у могућности да се крећу ка подручјима где би 

могли периоднично боравити током године; 

- природне популације и заједнице нису у могућности да се померају кроз 

пределе ради промене услова животне средине посебно климатских промена; 

- генетске размене између различитих локалних популација би могле бити 

спречене; 

- делови станишта у којима је нека локална врста већ изумрла али се не могу 

лако ре-колонизовати насељавање од стране друге локалне популације исте 

врсте и др. 

Сходно томе, еколошку мрежу чине: 

1) eколошки значајнa подручја; 

2) eколошки коридори који повезују еколошки значајна подручја на простору 

Републике Србије као коридори од националног значаја и еколошки коридори 

који омогућују повезивање са еколошким мрежама суседних земаља у складу са 

међународним прописима као еколошки коридори од међународног значаја; 

3) заштитна зона тамо где је потребна да штити еколошки значајна подручја и 

еколошке коридоре од могућих штетних спољних утицаја.  

Заштита еколошке мреже обезбеђује се спровођењем прописаних мера заштите 

ради очувања биолошке и предеоне разноврсности, одрживог коришћења и 

обнављања природних ресурса и добара и унапређења заштићених подручја, 

типова станишта и станишта дивљих врста у складу са Законом о заштити 

природе, подзаконским актима, овом уредбом, актима о проглашењу 

заштићених подручја и међународним уговорима.  

  

Национални програм заштите животне средине Републике Србије 

 

Устав Републике Србије предвиђа право на здраву животну средину као једно од 

основних права и слобода сваког грађана, чланом 72. Уставом је утврђено да је 

Република Србија надлежна за заштиту животне средине и заштиту и унапређење 

флоре и фауне. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 

36/09, 36/09 и др. Закон, 72/09-и др. закон, 43/11 одлука УС) прописује да се 

Национални програм заштите животне средине израђује у периоду од десет година. 

Општи циљеви програма заштите животне средине су интеграција политике заштите 

животне средине са економском и политиком других сектора и унапређење система 

контроле квалитета животне средине.  

У сектору пољопривреде и шумарства: 

- развијање свести пољопривредних произвођача у области животне средине развојем и 

промоцијом кодекса добре пољопривредне праксе; 

- увођење система контролисане производње и употребе ђубрива и пестицида на 

пољопривредном земљишту ради смањења утицаја на животну средину; 



Извештај о стратешкој процени утицаја Планa детаљне регулације за Радну  зону „ГОРЊА 

ДРАГУША“ на животну средину 

 

15 
 

- унапређење управљања заштитом животне средине на сточним фармама и погонима за 

прераду; 

- развој органске пољопривреде;  

- унапређење система одрживог газдовања, посебно у приватним шумама.  

 

 

 

 

 

Стратегија локалног одрживог развоја  
 

Национална стратегија одрживог развоја дефинише одрживи развој као циљно 

оријентисан, дугорочан, непрекидан, свеобухватан и синергетски процес који утиче на 

све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и институционални) на свим 

нивоима. Одрживи развој подразумева израду модела који на квалитетан начин 

задовољавају друштвено - економске потребе и интересе грађана, а истовремено 

уклањају или знатно смањују утицаје који прете или штете животној средини и 

природним ресурсима.  

Стратегија дефинише циљеве, мере и активности којима ће се створити услови 

за одрживи развој на локалном нивоу. Циљеви од значаја за План генералне регулације 

и стратешку процену су: 

- унапређивање заштите животне средине на локалном нивоу; 

- рационално управљање ресурсима; 

- рационална потрошња необновљивих и подстицање коришћења обновљивих 

реурса; 

- увођење система мониторинга животне средине за подручја општина.  

 

1.6. ОПИС ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

 

1.6.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

ГЕОГРАФСКИ   ПОЛОЖАЈ  

Општина Блаце је смештена у јужном делу средишње Србије и заузима положај 

између 43°24' и 43°12'  северне географске ширине и 21°09' и 21°24' источне 

географске дужине.   

Простор општине Блаце је са севера јасно оивичен западним делом планинског 

венца Јастрепца. На западу  простор Општине обухвата најнижа подкопаоничка села на 

његовим источним обронцима. У средишњем делу општинске територије, као и на југу 

и истоку блачка села се простиру северозападним делом Топличке котлине и њеним 

ободом, углавном по благо заталасаном и брежуљкастом терену.   

ГЕОЛОШКО-СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Подручје Плана, спада у зону VII степена MCS. Урбанистичким мерама заштите 

одређује се и условљава заштита од VIII степена MCS. Ha поменутом подручју није 

било катастрофалних потреса, али се не искључује могућност јачих удара.  

Основну меру заштите од земљотреса представља примена принципа 

асеизмичког пројектовања објеката, односно примена сигурносних стандарда и 

техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима.  
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Ради заштите од потреса, објекти морају бити реализовани и категорисани 

према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високогадње. 

 

ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Смоница је заступљена у атарима села Стубал, Кошевара, Дрежнице, Гргура, 

Бабратовца, Вишесела, Криваје, Горње и Доње Драгуше, у долини Сувог дола и у 

селовима села Котловац, Пребреза, Суваја и Доња Сварча. 

Заступљеност чврстих седиментних стена, као што су карбонатни седименти у 

јужном и југозападном делу општине, а посебно велика заступљеност језерских 

седимената од којих су изграђени мање нагнути терени котлине, повољних 

геотехничких карактеристика за изградњу насеља, нарочито индивидуалних објеката 

(од слободних терена најповољнији су на они на Падинама блажих нагиба са јужном 

експозицијом терена). 

 

КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Територија општине Блаце има умерено континенталну климу са изразитим 

континенталним карактером. У Топлици преовлађују северни и североисточни 

ветрови, који продиру из Поморавља преко Добрича. Такође, између Малог и Великог 

Јастрепца и Јанкове клисуре у ово подручје продиру у току зиме хладне ваздушне масе. 

Друга важна карактеристика котлинског климата ове општине је поступност 

температурног тока, што је, између осталог, веома значајно за пољопривреду. 

Континентални климат блачке општине карактеришу средње температуре 

годишњих доба: 0,60С за зиму, 9,00С за пролеће, 19,10С за лето и 9,30С за јесен. По 

томе, блачко котлинско поднебље се одликује хладним зимама, незнатно топлијим 

јесенима од пролећа и умерено топлим летима. Овакве температурне прилике и односи 

прелазних годишњих доба посебна су одлика општинског котлинског климата. 

, Просечна годишња сума падавима у Блацу износи 628мм. Годишњи 

плувиометријски режим је повољан, јер се максимум падавина јавља у мају, а најсувљи 

месец је септембар. Секундарни максимум је у октобру 

ФЛОРА 

Шуме, које су раније представљале главни биљни покривач, искрчене су у 

највећој мери где год је земљиште могло да се искористи за обраду. По речним 

долинама и на котлинској заравни шумске површине су готово нестале; одржале су се 

само на стрмијим деловима долинских и котлинских страна, а нарочито на јужним 

падинама Великог Јастрепца и планинским странама Лепенца и Јаворца. Место шуме 

на искрченом земљишту данас се узгајају биљне културе. 

 Предметно подручје лоцирано је на пољопривредном земљишту. 

Потенцијали развоја су:  

- веома повољни услови за развој одређених пољопривредних грана, посебно 

воћарства, које је тренутно у експанзији (поготову производња шљива), као и 

повољни услови производње органске здраве хране, сакупљања лековитог биља, 

шумских плодова итд., али и сточарства (свињогојства, говедарства, овчарства, 

пчеларства, развој пастрмских рибњака), 

 

1.6.2.СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

СТАНОВНИШТВО (шире окрошење) 
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Општина је смештена у крајњем северозападном делу нишког региона, 

обухвата јужне падине Великог Јастрепца и источни део Копаоника, захватајући 

северозападни део Топличког басена, који је са Јанковом клисуром спојен са долином 

Расине. Повољни климатски услови и надморска висина, богатство шумама, водама 

итд. омогућава развој пољопривреде, шумарства и сточарства. Општина представља и 

потенцијалну туристичку атракцију.  

Велики део општине има повољан или условно повољан терен за насељавање, 

па су зато насеља углавном равномерно распоређена на целој територији општине. 

Нагиби терена су у котлинском делу мањи, у зони према Копаонику и Великом 

Јастрепцу су преко 20%, док је ерозија углавном слаба или средње јачине, и то 

углавном у западним деловима општине.  

У самом планском подручју и непосредној близини нема бројног становништва.  

 

НАМЕНА ПОВРШИНА И ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА 

Намена површина 

Укупан простор Плана чини грађевинско подручје.  

Грађевинско подручје обухватаће површине јавне и остале намене. 

А/ Грађевинско подручје 
  Површине јавне намене –  Саобраћајнице, ТС и Инфраструктурни коридори.   

               Површине остале намене-  Радна зона  за: Фарму музних крава «Лазар», 

Грађевинско  

              предузеће Металпласт Павловић  Ђуревац, ветеринарску станицу са 

прихватилиштем  

             за псе и мачке (постојеће намене) и новопланиране:проширење постојећих 

комплекса 

             за комерцијалне услуге, сервисе, занатство и услуге и сл. 

 Б/ Индекс заузетости земљишта - ИЗ (однос између бруто површине под објектом и 

површине грађевинске парцеле помножен бројем 100) примењују се за нове објекте до 

највећих дозвољених вредности по зонама изградње:  

- за индустријске  и производне објекте                70%              

 

В/ Индекс изграђености - ИИ (однос између бруто развијене изграђене површине 

свих надземних етажа корисног простора и површине парцеле) примењује се за нове 

објекте до највећих дозвољених вредности по врстама објеката: 

- индустријски  и производне објекти                 2,2        

 

Површина помоћних објеката се не обрачунава у урбанистичке показатеље по зонама 

из ових правила, с тим да под помоћним објектима не може бити више од 10% 

површине парцеле. 

               Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене и мрежа 

јавне комуналне инфраструктуре 

Саобраћајну мрежу у обухвату Плана чини   општински пут за села Горњу и 

Доњу Драгушу , који се укључује у државни пут IIА реда  бр.38, а који је ван планског 

подручја.   

Непосредна приступна саобраћајница планском подручју је општински пут ОП6 за 

села Горњу и Доњу Драгушу ( КП бр. 5235).  Овај пут је иако је део добро развијене 
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мреже општинских путева, који повезују већину насеља са општинским центром, 

карактерише мала просечна ширина коловоза,  а  због стања  асфалтног застора  и 

планираног повећања оптерећења истог, посебно, теретним саобраћајем, планира се  

реконструкција постојећег општинског пута,  

рехабилитација,реконструкција и привођење истог урбанистичкој регулативи у складу 

са наменом планског подручја. 

Планирана ширина саобраћајних трака општинског пута је 2 x 3.0 м (ивична трака 0.3 

м Ширина банкина је променљива. 

Ширина заштитног појаса општинских путева износи 5м са сваке стране пута. 

Инфраструктурна мрежа и прикључци биће одређени условима јавних комуналних 

предузећа. Сви инфраструктурни водови се планирају у оквиру регулационог појаса 

кроз трасе саобраћајница, са прикључком до улаза у планирану грађевинску парцелу.  

 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКА БАШТИНА 

-инвеститори и извођачи су дужни да обавесте Завод о почетку радова на изградњи 

објеката, да приликом извођења радова омогуће археологу или екипи Завода да обаве 

проспекцију локације за коју се планира извођење грађевинских радова.  

-у случају да открије до сада неевидентирани локалитет или његов део, инвеститор је 

дужан да одмах прекине извођење радова и о свему без одлагања обавести Завод  за 

заштиту споменика културе Ниш. 

-у случају да је неопходно извршити археолошка истраживања на локацији где се 

региструје постојање покретних или непокретних археолошких налаза, инвеститор је 

дужан да обезбеди заштиту и чување истог. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ОБЈЕКТИ   

 

Унутар планског подручја постоји изграђена саобраћајница општинског пута ОП6, који 

повезује  села Горњу  и Доњу Драгушу, а њом се долази до државног пута IIА реда  

бр.38,  којим је Радна зона ’’Горња Драгуша’’ повезана са насељем Блаце.  

Новопланирана саобраћајница у источном делу радне зоне обухвата  својом 

регулацијом  у целости некатегорисани пут и источне делове налеглих катастарских 

парцела, да би се тако планираној површини за проширење сродних намена  

агроиндустрији, омогућио излаз на општински пут ОП6. 

Регулација ових саобраћајница је планирана за општински  пут ОП6 у граници 

катастарског стања, а новопланирана према новој регулацији.  У оквиру те регулације 

могу да се постављају водоводне, каналазационе топловодне мреже и други слични 

објекти, као и телекомуникациони и електроводови, инсталације и постројења по 

предходно прибављеној сагласности управљача пута, односно, саобраћајно-техничким 

условима.  

Планиране саобраћајнице прате где год је то могуће већ формиране приступне путеве, 

са  тако планираним профилима да омогућавају несметано функционисање саобраћаја, 

а могу бити и различити у односу на назначене у графичком приказу бр.5 „ Саобраћај, 

регулација и нивелација са грађевинским линијама “, ради задовољења теренских или 

техничких услова. 

 

Саобраћајна мрежа 

У обухвату Плана детаљне регулације приступне саобраћајнице су планиране за  

двосмерни моторни саобраћај, а планирани попречни профил садржи коловоз са две 

траке ( минимум 3,0м) и обостране банкине ван насеља ( ширине 1,0м). 
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У оквиру планираних комплекса радно-пословне зоне саобраћај је планиран према 

конкретним потребама корисника простора, имаће и функцију противпожарног пута  и 

биће дефинисан израдом урбанистичких пројеката.  

 

Стационирани саобраћај 

Површине намењене за стационирани саобраћај планиране су у оквиру пословно-

производних зона, у складу са технолошким и организационим  потребама корисника 

простора.  Број паркинг места за путнички саобраћај ( за запослене и посетиоце, довоз 

силаже,  робе.тј, готових производа и сл.), дефинисаће се применом урбанистичких 

параметара датих у даљој разради Плана урбанистичким пројектом. 

 

1.7. ОПИС СТАЊА ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

У погледу квалитета животне средине подручје Плана одређено је различитим 

утицајима. Најизраженији фактори који утичу на квалитет животне средине су следећи:  

ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА АСПЕКТА 

КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Главни извори загађења ваздуха  у планском подручју је објекат обухваћен 

претежном наменом- агроиндустријом ( фарма крава „Лазар“) и фабрика бетона ( 

Металопласт). Фарма крава сходно свом капацитету утиче  не само на ширење 

непријатних мириса из фарме, већ и на већу количину угљенмоноксида и метана, које 

испушта у ваздух, а који код говеда настају у процесу исхране. За сада не располажемо 

подацима у којој мери је загађење присутно. 

ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА АСПЕКТА 

КВАЛИТЕТА ВОДА   

Загађивање површинских и подземних вода  у планском подручју последица је 

низа фактора, и то услед: 

упуштања непречишћених комуналних и индустријских отпадних вода у реципијенте 

без претходног третмана пречишћавања, неизграђености канализационе 

инфраструктуре на целом планском подручју, односно еколошки-санитарно 

непрописно изграђених септичких јама неконтролисане примене агрохемиката на 

пољопривредним површинама, спирања запрљаних коловозних површина 

атмосферским падавинама и др. 

 

ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА АСПЕКТА  КВАЛИТЕТА 

ЗЕМЉИШТА  

Главни извори загађења планског подручја   су :  

Планско подручје је окружено пољопривредним површинама које су већином у 

власништву индивидуалних пољопривредних произвођача. Познато је да се 

неадекватном применом ђубрива и пестицида и нерегулисањем отпадних вода са 

сточних фарми може значајно погоршати стање здравља земљишта, а уколико се то 

земљиште користи у пољопривредној производњи преко ланца исхране то може имати 

значајан негативни утицај на здравље човека. Због тога је неопходна стална едукација 

и контрола употребе поменутих ђубрива, као и рада предузећа са делатношћу из 

агроиндустрије и грађевинарства који су  у обухвату планског подручја, како би се 

дугорочно постигао позитиван ефекат у том смеру. 

 

ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА БУКЕ И ВИБРАЦИЈE  
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Бука је нежељени звук који на више начина угрожава људско здравље и сам 

слух. Поред директног дејства буке на органе слуха, бука веома озбиљно погађа нервни 

систем, како централни тако и вегетативни, а преко њега утиче и на многе друге органе 

у којима изазива промене и функционалне сметње.  

Основни проблем на предметном подручју је бука од делатности у непосредном 

окружењу, али  нису вршена никаква мерања. 

 

 ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА АСПЕКТА 

СТАЊА БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА, СТАНИШТА И 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 

  

 

На подручју Плана не постоје заштићена природна добра. Уколико се приликом 

реализације Плана и извођења грађевинских радова пронађу геолошка и 

палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла 

представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да исте пријави 

надлежном Министарству за послове заштите животне средине, у року од осам дана од 

дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.  

 

 

1.8. ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РАЗМАТРАНА У 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 
У току израде Стратешке процене разматрана су питања заштите животне 

средине која чине њен садржај и дефинисана су на основу стања животне средине и 

утицаја производног комплекса  на животну средину. Питања представљају стратешки 

важне елементе за обезбеђење заштите и унапређења животне средине при 

дефинисању планских решења. 

Сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о СПУ може се 

изјаснити о томе зашто поједина питања из области заштите животне средине нису 

била меродавна за разматрање. У конкретном случају Плана и подручја у непосредном 

контакту и у непосредној околини производног комплекса, као таква питања оцењени 

су: климатске промене и девастација озонског омотача (с обзиром да са предметног 

подручја није индиковано емитовање CO2  и других гасова са ефектом стаклене баште, 

или са утицајем на озонски омотач у количинама које су меродавне са становишта 

обавеза које наша земља има у односу на релевантне међународне споразуме у вези 

климатских промена и заштите озонског омотача),  као и јонизујуће и нејонизујуће 

зрачење,није потрбно вршити никаква даља испитивања, јер доминатна намена у 

Плану нинакоји начин не утиче на повеђану загађеност горе поменутих чиниоца 

животне средине. 

 

1. ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
У складу са законским одредбама, у овом поглављу су приказани општи и посебни 

циљеви и индикатори Стратешке процене. 
 Општи циљеви или већина њих дати су на основу планских докумената вишег 

реда.  Посебне циљеве условљава специфичност простора, у оквиру кога се налази 
предметни обухват плана.  
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2.1.  ОПШТИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  

Општи циљеви Стратешке процене  

 

2.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

Табела 1. Посебни циљеви стратешке процене у односу на секторе одрживог развоја 

Сектор Циљеви СПУ 

Економски развој 
1.Смањење степена незапослености 

2.Унапређење економског развоја 

Заштита животне 

средине 

3.Очување квалитета воде 

4. Очување квалитета земљишта 

5.Очување станишта, биодиверзитета и предела 

6. Очување пољопривредног земљишта 

7. Заштита пределе 

8.Повећање инвестиције за систем заштите животне 

средине 

 

 2.3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА 

На основу дефинисаних посебних циљева, врши се избор одговарајућих индикатора 

који ће се користити у изради Стратешке процене. Индикатори Стратешке процене су 

припремљени у складу са циљевима Стратешке процене. У погледу законске 

регулативе у Србији је донет Правилник о националној листи индикатора заштите 

животне средине ("Службени гласник РС", бр. 37/2011)  којим  се  прописује  

нацинална  листа  индикатора  заштите  животне  средине. Индикатори су подељени 

према тематским подручјима на индикаторе стања, утицаја, притисака, реакција 

друштва, одговора, покретачких фактора. 

 

Табела 2. Избор индикатора у контексту постављених циљева 

посебан циљ индикатор 

ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ 

Унапређење економског развоја % повећања зарада; % повећања производње 

ВАЗДУХ 

Очување квалитета ваздуха 

- процена квалитета ваздуха на основу пописа 

емисија, који даје укупну масу ослобођених 

емисија и пружа основу за усаглашавање, 

планирање ублажавања и може се користити 

као улазни податак за моделирање 

концентрације загађења и модела расподеле 

концентрације загађења; 

-емисије честица CO2 и NO2 

- -процентуална употреба 

- електрична енергије, ча 

- и алтернативних извора 

 

ВОДА 

Заштита  и  унапређење  квалитета 

површинских и подземних вода 

- Serbian Њater Љuality Index (SЊЉI) - 

Петодневна биолошка потрошња кисеоника 

БПК5, физичко-хемијски и микробиолошки 
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посебан циљ индикатор 

параметри квалитета површинских вода 

- нутријенти у површинским и подземним 

водама 

- емисије загађујућих материја из тачкастих 

извора у водна тела 

- % загађене (непречишћене) отпадне воде 

ЗЕМЉИШТЕ 

Знапређење квалитета земљишта, 

кроз смањење загађења  

Промена намене земљишта 

Дефиниција: Удео промене намене коришћења 

земљишта у временском периоду 

Јединица мере: % 

Дефиниција: Промене у природи ресурса 

земљишта у зависности од врсте и географске 

локације, које укључују: физичко стање 

земљишта; 

диверзитет или густину прекривености 

вегетацијом; дебљину површинског слоја, 

салинитет или алкалитет итд. 

Јединица мере: ha (величина области и 

интензитет промена са побољшањем или 

погоршањем стања) 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 

Очување биодиверзитета, станишта и 

предела 

Учешће шумског земљишта у укупном 

земљишту Дефиниција: Удео природног и 

сађеног шумског земљишта негованог у 

периоду времена у укупном земљишном фонду 

Јединица мере: % 

Учешће заштићених области у односу на 

укупну површину 

Дефиниција: Површина заштићених екосистема 

на земљишту или у унутрашњим водама, 

изражени као удео у укупној површини 

екосистема 

Јединица мере: %. 

ШУМАРСТВО 

Очување обрадивог пољопривредног 

земљишта 

Промена површина обрадивог земљишта 

(%) 

Предео 

повећање потрошње електричне 

енергије из обновљивих извора 

број, површина и просторна дистрибуција 

типова предела, 

- степен уредности и чистоће предела, 

- врста и обим активности на санацији 

оштећења и 

рекултивацији деградираних предела, 

- врста и обим активности на уређењу предела, 

- број и површина просторних јединица на 

којима су успостављене посебне мере и услови 

очувања предела 
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посебан циљ индикатор 

 

СУБЈЕКТИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

повећање инвестиције за систем 

заштите животне средине 

-број развојних програма 

за заштиту животне 

средине, 

-број људи задужен за 

животну средину на 

територији производних коплеса 

-број мерних тачака у 

системима мониторинга, 

-број информација о 

животној средини у 

средствима информисања 

 

 

 

 

3.ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА 

СМАЊЕЊЕ  НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

Заштита животне средине на  подручју  Плана  заснована је на концепту одрживог 

развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима 

природних и створених вредности (установљени режими и мере заштите) и са 

потребама економског развоја, полазећи од начела превенције и спречавања 

загађивања животне средине и начела интегралности. То значи обавезно укључивање 

услова заштите животне средине у све планове, односно програме, као и све 

предвиђене активности и садржаје на подручју. 

Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за: 

 одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности 

и квалитета природних вредности  

 спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне 

средине  

Применом мера заштите животне средине, ефекти негативних тенденција 

идентификованих у простору кориговаће се у правцу побољшања квалитета појединих 

елемената животне средине, а применом свих расположивих инструмената спречиће се 

њихово ширење ван утврђеног планског оквира. 

Мере за смањење негативних и увећање позитивних утицаја Плана   на животну 

средину припремљене су на основу резултата процене утицаја и циљева стратешке 

процене.  

 
3.1.  ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са законским одредбама, у овом поглављу је приказан начин на који је 

извршена процена утицаја Плана на животну средину, у складу са циљевима 

Стратешке процене, укључујући процену утицаја два варијантна решења на животну 

средину. Припремљена су стратешка решења у области заштите животне средине и 

планирана просторна подела планског подручја према стању животне средине. 
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Предметни План ће представљати оквир за развој планског подручја, а могућа 

загађења по својим карактеристикама, интензитету и просторном распростирању могу 

имати негативни утицај на повећање нивоа вибрација, загађење ваздуха,  стање и 

квалитет земљишта, природне, предеоне вредности простора,  у обухвату Плана, 

поготово у односу на постојеће стање животне средине зато што је разлог израде Плана 

. 

Избор решења за која је урађена Стратешка процена извршен је према следећим 

принципима: 

− процена је вршена само за планска решења ,  

− тежило се да се изабраним планским решењима на најрационалнији начин 

обухвати и прикаже основни концепт развоја предвиђен Планом 

 
3.2.  ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

Синтезна решења плана за која се процењује утицај на животну средину су:  

(1) изградња производних комплекса са  пратећом наменом и инфраструктуром;  

(2) функционисање производних  комплекса са компатибилном наменом и пратећом 

инфраструктуром. 

 

  АКТИВНОСТИ У ФУНКЦИЈИ НАМЕНЕ ПРОСТОРА 

Целина 1.- Површину обухваћену Планом чини земљиште дефинисано као 

грађевински реон, у површини од 17,19 ха. У оквиру грађевинског реона налазе се две 

урбанистичке целине: 

Целину 1 чине површине јавне намене укупне површине 1,08ха: део општинског 

пута ОП6 (КП бр.5235) и новопланирана саобраћајница у источном делу планског 

подручја,која обухвата: катастарску парцелу 

5244 (некатегорисани пут) и делове катастарских парцела бр: 3211, 3212/2, 3213, 3214, 

3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3228 КО Горња Драгуша у површини од 0,75 ха; 

комуналне делатности-површина ветеринарске 

станице (КП бр.3212/3) у површини од 0, 31 ха и површина за инфраструктурне 

објекте- постојећа ТС у површини од 0,02ха (215м2) . 

Целину 2 чине површине остале намене – површине радне зоне северно и јужно од 

општинског пута ОП6 (КП бр.5235) у површини од 16,11 ха.У оквиру Целине 2 на 

осталом грађевинском земљишту формиране су 3(три ) зоне: зона агроиндустрије (А и 

А1-лагуна) -површине 14,38 ха; зона грађевинске индустрије (Б)-површине 0,53 ха и 

зона за производњу и складиштење (В)- површине 1,21 ха.Намене су планиране на 

основу анализе тенденције развоја предметног подручја и потреба општине, од утицаја 

и ограничења належућег саобраћаја и комуналне инфраструктуре, и то тако да је 

остало грађевинско земљиште планирано за постојеће кориснике: 

План детаљне регулације за радну зону „Горња Драгуша“ 17 

Предузеће „ЛАЗАР“ д.о.о. Блаце, које се бави производњом и прерадом млека заузима 

западни, северни, североисточни и јужни део радне зоне.Постојећи простор је 

адаптиран у фарму музних крава површине 7,95 ха. 

У оквиру ове површине постоји постројење за производњу електричне енергије из 

биогаса снаге 1МW. Замућена вода која је нуспродукт овог процеса складишти се у 

великој лагуни-базену у јужном делу фарме на површини од 3,0ha . 

У међувремену У међувремену Предузеће „ЛАЗАР“ д.о.о. Блаце,откупилио је 

„Браунфилд локацију, односно, КП бр. 3212/7 површине 2,6 ха, као и кат. парцеле бр: 

3211, 3212/2, 3213, 3214 и 3215 КО Горња Драгуша, тако да сада заузима простор 

укупне површине 14,38 ха ( заједно са лагуном). 
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Грађевинско предузеће „Металпласт Павловић" Ђуревац има фабрику за 

производњу бетона на КП бр. 3212/5, на површини од 0,53 ха, у средишном јужном 

делу радне зоне. Поред производње бетона, делатност инвеститора је и извођење 

грађевинских радова.  

Осим изграђеног, постоји и неизграђено земљиште у приватној својини, у источном 

делу радне зоне и заузима површину од 1,21ха. Оно се тренутно користи као 

пољопривредно.Планирано је да се оно претвори у 

грађевинско у складу са Просторним планом општине Блаце ("Службени лист општине 

Блаце ", бр. 4/11) са наменом за агроиндустрију ( хладњаче,складишта, услужне и 

комерцијалне делатности у функцији агроиндустрије). 
 
АКТИВНОСТИ У ФУНКЦИЈИ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ  ПОВРШИНА 

 АКТИВНОСТИ У ФУНКЦИЈИ КОМИНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

       Електроенергетскамрежа-У границама захвата детаљног плана детаљне 

регулације радне зоне „Горња Драгуша“ у Горњој Драгуши, општина Блаце, постоје 

изграђени 10 кV и 0,4 кV електроенергетски водови и објекат ТС 10/0,4кV која је у 

власништву Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 

Огранак „Електродистрибуција Прокупље“.Према плану детаљне регулације за радну 

зону „Горња Драгуша“ се планира реконструкција постојећих електроенергетских 

објеката. 

Планира се реконструкција постојеће ТС 10/0,4 кV (повећањем габарита грађевинског 

дела и електродела повећањем капацитета). Планирање потреба за електричном 

енергијом извршено је према техничким препорукама бр. 14 (Пословна заједница 

Електродистрибуције Србије). ТС  10/0,4 кV треба градити као слободностојећу, 

типску, префарбикован 

објекат, крајње снаге 2x630(1000) kVA. Инсталисану снагу у трафостаници дефинисати 

локацијском дозволом, према конкретној намени објекта, по захтеву инвеститора, а на 

основу врсте, категорије и локације потрошача, 

као и потребне снаге за исту. ТС треба да буде на посебној парцели, а парцела мора 

имати приступ саобраћајници, поред улице (на приступном месту) и што ближе центру 

потрошње ел. енергије.    

Телекомуникациона мрежа 

 

У границама захвата  Плана постоји фиксна телефонска мрежа, где је приказана, 

подземна дистрибутивна мрежа. У границама обухвата Плана не постоје активне ни 

планиране базне станице Мобилне Телефоније Србије. Овим Планом је предвиђена 

израда нових кабловских слободностојећих приводних ормана а за потребе наставка 

инфраструктуре за будуће објекте, као и проширења капацитета од комутационог 

чвора до корисника. 

  Водоснабдевање 

Дуж општинског пута ОП6 постоји цевовод за водоснабдевање, ПВЦ Ø50mm, до 

парцеле ветеринарске станице на којој се налази прихватилиште за псе и мачке. 

Цевовод је положен на дубини од 1m. Вода се доводи из резервоара са Драгушког брда, 

капацитета 60m3. Притисак у мрежи је 6,3 бара. Са овог цевовода тренутно се врши 

снабдевање 

санитарном и противпожарном водом ветеринарске станице и фабрике бетона. 

Предузеће "Лазар" је за своје потребе изградило цевовод за водоснабдевање 

Ø80mm,дужине око 4км, из резервоара "Бела земља". 

Постојеће потребе за водом на планском подручју не прелазе капацитете постојећих 
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довода. С обзиром на планиране намене и услове за изградњу заштите од пожара, 

потребно је реконструисати постојеће цевоводе,првенствено ПВЦ Ø50mm, и изградити 

мрежу у наставку постојеће дуж планираних саобраћајница. Реконструкцију мреже 

извести по траси постојеће, а нову положити у коловозу, на хоризонталном одстојању 

од 0,5-1,0m од ивице коловоза. 

Укрштања са осталом инфраструктуром обавити по важећим прописима и 

нормативима уз обострану заштиту и под углом од 90°. Није дозвољено спајање 

водовода, који мора бити под санитарним надзором, са било којим другим водоводом, 

нити се дозвољавају услови за повратну воду из уређаја натраг у водоводни систем. 

Забрањује се употреба санитарне воде за прање и заливање површина. 

За те потребе користити техничку воду добијену након пречишћавања употребљених 

вода у оквиру планираних намена или атмосферску воду. 

 

Каналисање  

Према условима надлежног комуналног предузећа на предметном подручју не постоји 

изграђена канализациона мрежа.Отпадне воде са фарме музних крава предузећа 

"Лазар" сакупљају сеу бетонској лагуни и користе за производњу електричне енергије 

из биогаса који настаје у процесу анаеробне дигестије. Вода која се издвоји упроцесу 

производње електричне енергије препумпава се и складишти увеликој лагуни-базену у 

јужном делу фарме на површини од 3,0ha. Дно ове лагуне је од водонепропусне 

фолије. Отпадне воде осталих намена одводе се у септичке јаме у оквиру сопствених 

парцела. У планском периоду потребно је у оквиру предузећа "Лазар"изградити 

постројење за пречишћавање вода из велике лагуне како би севода могла користити 

као техничка за прање и заливање. Степен пречишћавања треба пројектовати за 

достизање граничних вредностиемисије загађујућих материја за технолошке и друге 

отпадне воде које сенепосредно испуштају у реципијент према "Уредби о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја и роковима за њиховодостизање" 

("Сл.Гласник РС" бр. 67/11,48/12).Дуж општинског пута ОП6 и планираном источном 

саобраћајницом планирана је канализација за употребљене воде до планираног 

колектора у Горњој Драгуши. Положај канализације је у осовини 

саобраћајница.Уколико у будућим објектима има технолошких поступака у којима има 

продукције технолошких отпадних вода, оне се морају адекватно  ретирати у 

индивидуалним уређајима за пречишћавање и тек након тога прикључити на јавну 

мрежу за одвођење употребљених отпадних вода или поново користити као техничка 

вода. 

Атмосферске воде решити у оквиру комплекса испуштањем у зелене површине.Са 

свих паркинга и манипулативних површина, и сл. где су могућа запрљања сливних 

површина, пре испуштања морају се адекватно третирати у таложницима и 

сепараторима за уклањање нафтних деривата и других лаких и пливајућих примеса, 

док се 

атмосферске воде захваћене са условно чистих површина могу испустити директно. 

Могуће је сакупљање и коришћење ових вода за заливање зелених површина или 

прање бетонских и асфалтних. 

Забрањено је испуштање у јавну канализацију свих отпадних водакоје садрже хазардне 

супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетно деловати на могућност 

пречишћавања вода из канализације, које могу оштетити канализациони систем и 

планирано постројење за пречишћавање отпадних вода. 

До изградње канализационог система, као прелазно решење,дозвољена је изградња 

водонепропусних септичких јама потребног капацитета у складу са пројектованим 
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количинама отпадних вода, са организованим пражњењем и одвозом садржаја од 

стране правних лица регистрованих и овлашћених за ту делатност. 

 

Изградњу водонепропусних септичких јама вршити према следећимусловима: 

 

да су приступачне за возило  -  аутоцистерну које ће их празнити 

да су коморе изграђене од водонепропусних материјала, 

да су удаљене од објеката најмање 5,0 m и међа према и међа према суседима најмање 

3,0 m, 

да се лако могу преоријентисати на јавну канализациону мрежу након њене изградње, 

- да буду удаљене од бунара најмање 20 m. 

 

АКТИВНОСТИ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 

Главна функција зеленила у оквиру планског подучја, с обзиром да је реч 

индустријском комплексу, и то претежно агроиндустријском,првенствено је санитарна 

заштита и огледа се у: 

-стварању повољне микроклиме и заштите од доминантних ветрова; 

-смањењу површина које производе прашину и које рефлектују топлотно зрачење, 

-заштити од шкодљивих утицаја и загађења у процесу индустриске производње 

(прашине, гасова и дима), 

-стварању слободних зелених површина за краћи одмор, 

-стварању противпожарних препрека, 

-естетском значају зеленила, као једном од важних чиниоца у урбанистичком уређењу 

индустриског комплекса. 

У склопу уређења јавних површина (саобраћајница), не планирају се јавне зелене 

површине у категорији линеарног зеленила, већ се исто планира само у оквиру осталог 

земљишта, односно, пратеће зеленило у зонама пословања , као и посебан тампон слој 

заштитног зеленила којим се штити претежна намена, а то је производња млека и 

млечних производа уз сопствени тов музних крава и јунади. 

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДЊЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОБЈЕКТЕ 

Приликом пројектовања објеката неопходно је водити рачуна о орјентацији и 

функционалном концепту објекта у циљу коришћења природних ресурса саме 

локације, односно, енергије сунца, ветра и околног зеленила. 

Планираним обликом објекта обезбедити што је могуће ефикаснији однос површине и 

запремине омотача објекта у односу на климатске факторе и намену самог објекта. У 

зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за поистизање 

топлотног комфора и на тај начин повећати термичку инерцију објекта. 

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење 

пасивних и активних соларних система. У случају коришћења падавина, подземених и 

отпадних вода за потребе заливања, спољне употребе, грејања и хлађења објекта, 

техничке просторије са адекватним постројењима , уколико су укопане не урачунавају 

се у индекс заузетости парцеле. 

 

  Систем прикупљања и евакуације отпадака 

Технологија евакуације комуналног отпада заснива се на примени судова - контејнера 

запремине 1100 литара - габаритних димензија 1,37 x 1,45 x l,70m. 
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Број и положај потребних контејнера одредити пpемa нормативу: један 

контејнер на 600m2 корисне површине пословног простора. 

Судове за смеће поставити ван јавних површина у захвату сваке зоне у посебно 

изграђеним просторијама или просторима за дневно депоновање смећа. 

Уколико се планирају отворени платои, судове поставити на ограђеним 

бетонираним или асвалтираним платоима  визуелно скриваним зеленилом или на други 

начин, са падом max 2,0%, без степеника ради могућег гурања.  

Потребно је обезбедити директан и несметан приступ возила површини за смеће. 

   

3.3. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ВАРИЈАНТНО  

РЕШЕЊЕ 

 

 Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину је 

сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и предвиђање 

мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире не стварајући 

конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на посматраном 

простору. Да би се постављени циљеви остварили, потребно је сагледати Планом 

предвиђене активности и мере за смањење потенцијално негативних утицаја. 

Варијантна решења су оправдана само ако варијанте у реализацији Плана заиста 

и  постоје. Собзиром да у Плану имамо  само једно решење, а то је реализација 

планираних намена, ми смо упоређивали „нулто стање
„
 са планираним решењем. 

Процена утицаја „нултог стања" на циљеве Стратешке процене урађена је како би се 

омогућило поређење Планског решења и указало на повољније решење са становишта 

заштите животне средине. Општа процена утицаја и поређење нултог стања са 

Планским решењем на животну средину према областима Стратешке процене 

(синтезни приказ), дати су у табели која следи: 

Табела 3. Општа процена утицаја варијантних решења на животну средину  

(синтезни приказ) 

 

Област Стратешке 

процене 

Варијантно решење 1 

(статус кво) 

Варијантно решење 2 

(План) 

1.Смањење степена 

незапослености 
- ++ 

2.Унапређење економског 

развоја 
+ ++ 

3. Унаређење квалитета 

живота и здравља 

становништва 

- м 

4.Очување квалитета 

воде 
- м 

5. Очување квалитета 

земљишта 
- м 

6.Очување станишта, 

биодиверзитета и предела 
- -/м 

7. Очување 

пољопривредног 

земљишта 

- ++ 

8. Заштита пределе - м 

Врсте утицаја: ++ веома позитиван; + позитиван; -- веома негативан; - негативан; 
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? непознат; М – зависи од мера заштите 

Претходно је наведено да су у процесу Стратешке процене анализирана два 

супротна сценарија у оквиру процене варијантних решења. Закон о стратешкој  

процени утицаја на животну средину не прописује шта су то варијантна решења плана 

која се предлажу у стратешкој процени утицаја, па се у пракси морају разматрати 

најмање две: 

А) варијанта да се План не усвоји и не спроведу планска решења и   

Б) варијанта да се План  усвоји и спроведу планска решења. 

Варијантна решења предметног 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. 

Укупни ефекти Плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити само 

поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима Плана. Ограничавајући се 

у том смислу на позитивне и негативне ефекте које би имало доношење или 

недоношење предметног плана, стратешка процена се бави разрадом обе варијанте (А – 

варијанта да се План не примени и Б –варијанта примене Плана) и разрадом 

подваријанти које постоје у оквиру њих. 

Процена утицаја варијантних решења на циљеве Стратешке процене уређена је 

како би се омогућило поређење анализираних варијантних решења, а указало на 

повољније варијантно решење са становишта заштите животне средине и друштвеног 

бољитка. Поређење варијантних решења извршена је у табели бр.8. 

 

Табела 4. Аналитички приказ процене утицаја варијантних решења  према укупним 

утицајима 

Циљ стратешке процене 

Варијантно решење бр.1 

(План се не реализује – 

спонтани развој) 

Варијантно решење бр.2 

(План се реализује) 

1.Смањење степена 

незапослености 
- / 0 

+/М 

 

2.Унапређење економског 

развоја 
- 

+ 

 

3.Очување квалитета воде - 
-/М 

 

4. Очување квалитета 

земљишта 
- 

-/М 

 

5.Очување станишта, 

биодиверзитета и предела 
- 

+ 

 

6. Очување 

пољопривредног 

земљишта 

- + 

7. Заштита пределе   

8.Повећање инвестиције 

за систем заштите 

животне средине 
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Варијантно решење Б које се односи на доношење и доследно спровођење Плана 

уз примену других секторских планова и програма, као и позитивне законске 

регулативе, далеко је повољније са становишта посебних циљева Стратешке процене. 

Прво, у варјанти да се предметни план реализује могу се очекивати бројни позитивни  

ефекти са становишта заштите животне средине,као и изградња проиизводног 

комплекса са компатибилном наменом са пратећом инфраструктуром, који би пратио 

економски развој општине. 

Очекују се и одређени ефекти који су цена и резултат развоја. Ови утицаји су 

идентификовани, а огледају се у одређеним земљаним радовима који ће утицади 

негативно на приземни биљни свет, насупрот којих се очекује изразито јаки позитивни 

утицај у привредном развоју региона. Спровођењем адекватних мера заштите, 

евидентирани негативни утицаји Просторног плана могуће је свести у оквиру 

прихватљивог. 

Не реализовање Плана је варијантно решење О са могућим негативним 

последицама у односу нациљеве стратешке процене и губитак могућности ефикасног 

деловања у привредно економском развоју градова и општина кроз који човод пролази. 

У варјанти да се План не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду могу се 

очекивати негативни трендови у животној средини, али и проблеми у смислу 

недовољне опремљености, недовољног капацитета који би пратио туристички и 

привредни развој  општине. 

На основу стања животне средине дефинисана су питања која су релевантна за 

План, а која су разматрана у току израде стратешке процене (садржај стратешке 

процене): 

начин управљања отпадом и отпадним водама; 

квалитет површинских и подземних вода; 

начин коришћења земљишта;                  

квалитет ваздуха и ниво буке и вибрација; 

ризик од удеса;  

површина под зеленилом и потреба за очувањем предела,потреба за даљим 

развојем система мониторинга животне средине. 

За релевантне секторе Плана, а у оквиру стратешке процене припремљена су два 

варијантна решења. Прво варијантно решење се односи на нереализовање Плана - 

сценарио нултог развоја, а друго представља решења Плана.  

 

 

3.3.1. ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ  

А: НЕРЕАЛИЗОВАЊЕ ПЛАНА -  СЦЕНАРИО НУЛТОГ РАЗВОЈА 

 

 

 Варијантно решење 1: нереализовање Плана - сценарио нултог развоја 

 

Нереализовањем Плана стање би се погоршало и то на следећи начин: 

 

У области пољопривреде:  

- наставак даљег стихијног и нерационалног заузимања плодног 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за потребе ширења 

индустрије и насеља; 
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- неконтролисана примена хемијских средстава у пољопривреди и наставак даље  

контаминације земљишта.  

 

У области привреде: 

- даље ширење зона негативних утицаја од индустријских објеката;  

- у недовољној мери  развијене активности  које су комплементарне заштити 

животне средине;  

- енергетска неефикасност, нерационална потрошња воде, бахато коришћење 

ресурса; 

- непланско ширење постојећих и неадекватно формирање нових привредних 

зона без одговарајуће инфраструктурне опремљености. 

 

У области инфраструктурних система: 

- ; 

- неодговарајућа саобраћајна матрица, као предуслов унапређења квалитета 

живота; 

- неадекватна заштита од бујица и поплава; 

- нереализација гасоводне мреже и повећан притисак на животну средину и 

загађење ваздуха од котларница на чврсто гориво. 

У области управљања отпадом:  

- неадекватно депоновање комуналног, индустријског и пољопривредног 

отпада; 

 

У области мониторинга и инвестирања у заштиту животне средине:  

- недовољна материјална средства уложена у програме заштите животне 

средине;  

- недовољан број запослених на заштити животне средине;  

- неразвијен систем мониторинга. 

 

3.3.2.  Варијантно решење 2: реализовање Плана  
 

У области пољопривреде:  

- заштита и очување квалитетног пољопривредног земљишта; 

- пренамена пољопривредног земљишта на рационалан начин;  

- на нивоу пољопривредних газдинстава и предузећа, обједињавање биљне и 

сточарске производње, са обезбеђењем  сопствених  крмних  база; 

- развој пољопривредне производње у градском залеђу; 

- развој пољопривредне инфраструктуре; 

- етапна и селективна замена намене пољопривредног у друго земљиште, дуж 

осовина развоја и главних саобраћајница; 

- побољшање веза између пољопривреде и других компаративних делатности 

(мала и средња предузећа, трговина, туризам, угостељство). 

 

У области привреде: 

- полицентричан развој индустрије са примарним  и секундарним појасом 

развоја; 

- формирање привредних зона - приоритет се даје подручјима које користе 

компаративне предности подручја; 

- заштита животне средине и висок степен искоришћености простора;  
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У области инфраструктурних система:  

- унапређење саобраћајне матрице у оквиру Плана; 

- развој канализације по сепарационом систему са ППОВ; 

- предтретман отпадних вода из привреде пре упуштања у градску 

канализацију;  

- заштита од поплава са усклађењем  заштитних система у односу на окружење; 

- постизање енергетске ефикасности; 

- одржавање, унапређење и поузданост у раду постојеће електроенергетске 

мреже; 

- афирмисање у коришћењу алтернативних  и обновљивих извора енергије; 

  

У области заштите животне средине:  

- заштита ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода; 

- заштита од буке и вибрација; 

- заштита флоре и фауне; 

- заштита природних и културних добара; 

- даље унапређење и развој система мониторинга и катастра загађивача; 

- веће улагање у програме заштите животне средине. 

 

Процена утицаја планских решења на животну средину  

За потребе процене утицаја Плана на животну средину изабрана су планска решења 

приказана у табели бр.5. 

Табела.5. Планска решења за која се врши процена утицаја 

ОБЛАСТ ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

НАМЕНА ПРОСТОРА 

1 Целину 1 чине површине јавне намене  

2. Целину 2 чине површине остале намене – 

површине радне зоне 

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ 

5.Саобраћајна мрежа 

 

КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6. Електроенергетска мрежа 

7. Телекомуникациона мрежа 

8.Водоснабдевање 

9.Каналисање 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

10. Уређење слободних површина 

11. Мере енергетске ефикасности изградње и 

обновљиви извори енергије  

 

 

 

 

 Према критеријумима из Прилога I Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину у  обзир су узете следеће карактеристике утицаја: 

-  Врста утицаја  

-  Вероватноћа да се утицај појави  
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-  Учесталост утицаја  

-  Просторна димензија утицаја. 

Наведене карактеристике утицаја су вредноване према табели бр.10. 

 

Табела 10. Вредновање карактеристика утицаја 

Врста утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 

Трајање 

утицаја 

Учесталост 

утицаја 

Просторна 

димензија 

утицаја 

+  Позитиван 

++ Веома позитиван 

-  Негативан 

--  Веома негативан 

0  Неутралан 

М  зависи од мера 

заштите 

мало вероватан 

средње 

вероватан 

веома вероватан 

краткорочан 

средњороча

н 

дугорочан 

повремен 

средње 

учестао 

сталан 

Л   локални  

(део Општине) 

О  општински 

Г  градски 

Р  регионални 

Н  национални 

МЕ међународни 

 

 У складу са Планом и карактеристикама планског подручја одређене су 

карактеристике које одређују значајан утицај и то: 

- Средње и веома вероватан утицај 

- Средњерочан и дугорочан утицај 

- Средње учестао и сталан утицај 

- Локални, Општински и регионални ниво утицаја. 

За свако планско решење вршено је одређивање и евалуација утицаја. Бојом су 

приказани позитивни (зелена), негативни (црвена), неутрални (бела) и утицаји који 

зависе од примене мера заштите (жута) а интензитетом боје значај утицаја, према броју 

карактеристика које су дефинисане као значајне (постојање једне или две, три и четири 

карактеристике). 

 

Табела 11. Врсте утицаја Плана на животну средину 

 

 

врста утицаја 

значај утицаја 

једна или две 

карактеристике 

три 

карактеристик

е 

четири 

карактеристике 

Позитиван    

Негативан    

Неутралан  

Зависи од мера заштите    

 

Табела 5. Збирна матрица утицаја Плана на животну средину 
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1.Смањење степена незапослености 

2.Унапређење економског развоја 

3.Очување квалитета воде 

4. Очување квалитета земљишта 

5.Очување станишта, биодиверзитета и предела 

6. Очување пољопривредног земљишта 

7. Заштита пределе 

8.Повећање инвестиције за систем заштите животне 

средине 

 

Планско решење/циљ  

стратешке процене 

1
.С

м
а
њ

ењ
е 

ст
еп

ен
а

 

н
ез

а
п

о
сл

ен
о
ст

и
 

2
.У

н
ап

р
еђ

ењ
е 

ек
о
н

о
м

ск
о
г 

р
аз

в
о
ја

р
а 

3
. 

О
ч
у
в
ањ

е 

к
в
ал

и
те

та
 

3
.О

ч
у
в

а
њ

е 

к
в

а
л

и
т
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а
 

в
о
д

е 

ст
ан

о
в
н

и
ш
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а 

4
. 

О
ч
у
в
ањ

е 

к
в
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и
те

та
 з

ем
љ

и
ш

та
 

5
. 

. 
О

ч
у
в
ањ

е 

ст
ан

и
ш

та
, 

б
и

о
д

и
в
ер

зи
те

та
 

и
 

п
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а 

6
. 

О
ч

у
в
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е 
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о
љ

о
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и
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7
. 
З

аш
ти
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8
. 

П
о
в
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е 

и
н

в
ес

т
и

ц
и
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за
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за
ш
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ж
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о
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н
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Активности и 

приоритетни развојни 

програми у области  

НАМЕНЕ ПРОСТОРА 

                                

 Целину 1 чине површине 

јавне намене  

комплекси 

       

 

Целину 2 чине површине 

остале намене – површине 

радне зоне 

       

 

Активности  у фукцији 

ЈАВНИХ 

САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА 

 

5.Саобраћајна мрежа         

Активности  у фукцији 

КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

6.Електроенергетска мрежа         

7.Телекомуникациона 

мрежа 
       

 

8.Водоснабдевање         

9.Каналисање         

Активности и 

приоритетни развојни 

програми у области 
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Планско решење/циљ  

стратешке процене 

1
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ењ
е 
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ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

10. Уређење слободних 

површина 

 

       

 

11.Сакупљање отпада         

12..Мере енергетске 

ефикасности изградње и 

обновљиви извори енергије  

 

       

 

Извесно је да реализација планских решења има велики број позитивних утицаја 

на квалитет животне средине и реализацију циљева одрживог развоја, али реализација 

Плана  са собом неминовно носи могућност одређених негативних ефеката на квалитет 

животне средине. 

Задатак процене утицаја је да на основу анализираних могућих утицаја 

предметног плана на животну средину дефинише адекватне мере заштите чијим 

спровођењем ће се обезбедити да се идентификовани негативни ефекти Плана задрже у 

оквирима који не оптерећују капацитет простора. У том циљу су у наставку 

дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање штетног утицаја на животну 

средину. 

Предметни План ће представљати оквир за развој привреде, а могућа загађења по 

својим карактеристикама, интензитету и просторном распростирању могу имати 

негативни утицај на повећање нивоа вибрација, загађење ваздуха,  стање и квалитет 

земљишта, природне, предеоне и културне вредности простора, управљање удесима,  у 

обухвату Плана, поготово у односу на постојеће стање животне средине зато што је 

разлог израде Плана . 

Избор решења за која је урађена Стратешка процена извршен је према следећим 

принципима: 

− процена је вршена само за планска решења стратешког нивоа,  

− тежило се да се изабраним планским решењима на најрационалнији начин 

обухвати и прикаже основни концепт развоја предвиђен планом 

− за решења у области заштите животне средине није вршена Стратешка процена, 

јер су ова решења припремљена на основу резултата Стратешке процене. 

 
3.5. МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ И УВЕЋАЊЕ ПОЗИТИВНИХ  УТИЦАЈА НА  

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 

Утврђују се следеће мере и услови заштите животне средине које се односе на: 

1. Заштиту земљишта кроз: 
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 спречавање пренамене квалитетног пољопривредног земљишта у дуге намене 

(саобраћајне површине, привредне зоне и сл), 

 обезбеђивање заштите пољопривредног и осталог земљишта од нерационалног 

коришћења за потребе изградње планираних садржаја, 

 преиспитивање дефинисаних праваца и коридора саобраћајница тако да се не 

планирају на најквалитетнијем пољопривредном земљишту или да не буду 

трасирани на еколошки угроженим или осетљивим просторима, као и 

преиспитивање енергетских коридора гасовода, комуналних коридора и 

постројења, нарочито канализационе инфраструктурне системе, 

 спречавање нелегалне градње у будућности, 

 изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање нових 

мерних места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету земљишта у 

обухвату Плана; 

2. Заштиту и побољшање квалитета ваздуха кроз: 

 очување и унапређење зеленила и зелених површина у обухвату Плана, 

 обезбеђивање заштите насеља и планираних садржаја од емисије загађујућих 

материја заштитним зеленим (шумским) појасима формираним од више аутохтоних 

биљних врста, 

 подизање дрвореда дуж инфраструктурних саобраћајних коридора, 

 за све објекте из којих се емитују загађујуће материје, планирање одговарајућих 

техничких и технолошких решења,  којима се обезбеђује да емисија загађујућих 

материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности дефинисане Уредбом 

о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух ("Службени 

гласник РС", број 71/10 и 6/11), 

 изналажење могућности проширења програма мониторинга и по потреби 

успостављање нових мерних станица и места ради добијања свеобухватне/тачне 

слике о квалитету ваздуха у обухвату плана; 

 

3. Очување и побољшање квалитета воде кроз: 

 заштиту водотокова у обухвату планског документа и уз границу обухвата Плана, у 

циљу побољшања квалитета вода, 

 уређење свих водотокова, које ће обухватити и санацију и уклањање свих 

нелегалних излива отпадних вода, 

 поштовање прописаног режима заштите подземних и површинских изворишта 

водоснабдевања и предвиђање свих неопходних мера заштите вода и земљишта од 

загађивања у редовним и акцидентним ситуацијама, 

 приоритетну изградњу канализационих система за прикупљање и одвођење 

отпадних вода, а нарочито на просторима предвиђеним за инфраструктурно 

уређење и изградњу стамбених, угоститељских, здравствених и спортско-

рекреативних садржаја, као и на простору са високим нивоима подземних вода и у 

зонама заштите водоизворишта, 

 изградњу објеката/постројења за пречишћавање отпадних вода, за све објекте из 

којих се испуштају загађене отпадне воде, пре испуштања у канализацију 

употребљених вода или други рецепијент, у циљу заштита околног земљишта, 

подземних и површинских вода, у складу са законском регулативом, 

 изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних 

материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се 

спречава одливање воде на околно земљиште приликом њиховог одржавања или 

падавина, 
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 обезбеђивање контролисаног прихвата зауљених  атмосферских вода са платоа, 

саобраћајница и паркинг простора и обезбеђење њиховог третмана у сепаратору 

уља и масти пре упуштања у градску канализацију за употребљене воде или други 

рецепијент у складу са законском регулативом, 

 евидентирање свих субјеката који своје отпадне воде испуштају у површинске воде, 

 изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање нових 

мерних места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету површинских 

вода у обухвату Плана,  

 успостављање јединственог информационог система о квалитету површинских и 

подземних вода, 

 израду катастра површинских и подземних вода и ажурирање извора загађивања 

тих вода; 

 

4. Смањење комуналне буке кроз:  

 усклађивање планирања са Законом о заштити од буке („Службени гласник РС“, 

бр.36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона, 

 правилан међусобни просторни распоред инфраструктурних саобраћајних 

коридора и и других зона и објеката, 

 дефинисање препорука и правила градње у погледу избора материјала, система и 

конструкција са звучном заштитом, чиме се омогућава да ниво буке не прелази 

дозвољене граничне вредности, при прописаним условима коришћења и 

одржавања уређаја и опреме; 

 Носилац пројекта је дужан:Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, 

методама за оцењивања индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 

животној средини („Сл. гласник РС”, бр.75/10);Правилником о дозвољеном нивоу 

буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10);Правилником о методама 

мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС”, 

бр.72/10) и др. 

 Пројектује и изведе одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која 

се емитује из техничких и других делова објеката при прописаним условима 

коришћења и одржавања уређаја и опреме, односно током обављања планираних 

активности, не прекорачује прописане граничне вредности 

 

5. Подстицање енергетске ефикасности кроз: 

 примену модела континуираног и системског управљања енергијом, стратешког 

планирања енергетике и одрживог управљања енергетским ресурсима на локалном 

нивоу, подстицање одрживог и енергетски ефикасног планирања и изградње у 

пословнокомплексу, а што доприноси смањењу потрошње енергената и ресурса, 

односно смањењу емисије штетних гасова у атмосферу, 

 успостављање енергетске ефикасности у објектима, 

 обезбеђивање ефикасног коришћења енергије, узимајући у обзир микроклиматске 

услове локације, намену, положај и оријентацију објекта, као и могућност 

коришћења обновљивих извора енергије, 

 информисање, образовање и јачање свести грађана о потреби и значају примене 

енергетски ефикасних технологија и мера у домаћинствима, уштеди енергије, 

смањењу штетних утицаја на животну средину, као и смањењу трошкова за 

комуналне услуге (грејање, вода, енергија и сл); 

 

6. Заштита од нејонизујућих зрачења у нискофреквентном подручју кроз: 
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 подземно постављање/каблирање далековода 35 kV, 110 kV и 220 kV, у деловима у 

којима њихова траса пролази кроз стамбене зоне и зоне јавне намене,  

 планирање, пројектовање и изградња нових трафостаница у складу са важећим 

нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз предузимање 

одговарајућих техничких и оперативних мера чиме се обезбеђује да нивои 

излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, 

не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и 

електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања 

нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), 

 обезбеђивање одговарајуће заштите земљишта и подземних вода постављањем 

непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора 

трафостанице, запремине довољне да прихвати укупну количину 

трнсформаторског уља садржаног у трансформатору и не планирати уградњу 

трансформатора који садржи полихлороване бифениле (РСВ);  

 

7. Заштита од нејонизујућих зрачења – смањење штетног утицаја нејонизујућих 

зрачења на животну средину и здравље људи, препоручује се кроз мере и услове 

заштите животне средине којих треба да се придржавају оператери мобилне 

телефоније, ради ефикаснијег планирања и изградње мобилне телекомуникационе 

мреже (нових извора нејонизујућих зрачења у високофреквентном подручју – радио 

базних станица): 

 обавезно спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину за 

сваку базну станицу, 

 планирање локација за постављање базних станица, које ће у складу са техничким 

решењем за сваку базну станицу, омогућити изложеност мањег броја грађана, 

нижим нивоима електромагнетног зрачења, 

 поштовати правила грађења мобилне телекомуникационе мреже: 

 постављање антенски система базних станица мобилне телефоније, у зонама 

повећане осетљивости, на стамбеним и другим објектима и на антенским 

стубовима само под условом да: 

- висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 20m, 

 при избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне 

телефиније узети у обзир следеће: 

- неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа,  

- изналажење могућности проширења програма мониторинга и успостављање 

нових мерних места ради добијања свеобухватне /тачне слике нивоа 

нејонизујућих зрачења у високофреквентном опсегу пореклом од ових 

система ради утврђивања утицаја на становништво и животну средину;  

 

8. Очување и успостављање одрживог система зелених површина у обухвату Плана 

кроз: 

 Поступити према Условима завода за заштиту природе, који су саставни део 

Планске документације,  

 подизање зелених заштитних појасева у контакту стамбених зона и 

пољопривредних површина, односно у контакту привредних комплекса и 

стамбених зона, као и зона јавне намене,  

 озелењавања паркинг површина, нарочито у производним, складишним зонама 

и јавних објеката и комплекса; 
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9. Грађевинске радове, који обухватају инфраструктурно уређење и изградњу 

планираних садржаја кроз: 

 предузимање мера које обезбеђују заштиту и рационално коришћење земљишта, 

површинских и подземних вода, управљање насталим отпадом у складу са 

законском регулативом и санацију земљишта у случају изливања уља и горива 

током рада грађевинских машина и механизације, 

 дефинисање локација паркинга, путева за тешку механизацију, позајмишта и 

складишта грађевинског и материјала из ископа, 

 свођење на најмању могућу меру уништавање вегетације, а нарочито зеленог и 

шумског покривача, уз обезбеђење обнове оштећених површина земљишта и 

аутентичних пејзажа по завршетку радова, 

 дефинисање обавезе извођача радова да одмах прекине радове и обавести 

надлежну организацију за заштиту споменика културе, ако се у току извођења 

грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 

предмете и  

 дефинисање обавезе извођача радова да одмах обавести надлежну организацију 

за заштиту природе, уколико се у току извођења радова наиђе на природно 

добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског 

порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика;  

 

10. Дефинисање обавезе инвеститора да се, при изградњи, односно реконструкције 

или уклањања објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

бр.114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради 

спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама 

Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 

и 36/09);  

11. Поштовање општих услова и мера заштите животне средине и природе, техничко-

технолошких мера и прописа утврђених позитивном законском регулативом и 

услова надлежних органа и организација;  

12. Носилац пројекта је дужан: Да поштује Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, 

бр. 36/09,88/2010 и 14/2016), Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гл. РС”, 

бр. 36/09), као и подзаконска акта донета на основу ових закона Обезбеди посебан 

простор;Обезбеди потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и 

привремено чување различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад, 

органски или процесни отпад, рециклабилни материјал, отпад од чишћења 

сепаратора масти и уља и др.); Да секундарне сировине, опасан и други отпад, 

предаје лицу са којим је закључен уговор, а које има одговарајућу дозволу за 

управљање отпадом (складиштење, третман, одлагање и сл). 

13. Усклађивање Плана, у погледу планираних намена простора и њихових утицаја на 

животну средину са Просторним планом општине Блаце ("Службени  лист општине 

Блаце ", бр.  4/11). 

 

 

4.СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА НИЖИМ 

ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА  

 

На локалном нивоу, за планове мањих просторних обима одлуку о стратешкој 

процени доноси орган надлежан за припрему Плана ако постоји могућност појаве 
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значајних утицаја, што се утврђује према критеријумима датим у Прилогу 1. ''Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину''.  

Стратешком проценом Плана, обухваћени су утицаји Плана на животну средину 

и припремљене мере и решења заштите животне средине које су у потпуности 

интегрисане у постојећи простор радне зоне ’’Горња Драгуша’’. Извештајем о 

стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за радну 

зону „Горња Драгуша“  препоручије да се са посебном пажњом треба приступити и 

анализирати могући утицаји Плана у производњи са пеипадајућом инфраструктуром  

на  загађења ваздуха, стање и квалитет земљишта и трајно оштећење предела,  у 

обухвату Плана. Овај аспект биће детаљно анализиран у Студији о процени утицаја  

пројекта на животну средину, уколико се пројекти  који су планирани налазе на 

(Листа на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена  утицаја на животну 

средину “Службени гласник РС “бр. 114/08). 

 

5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (MONITORING)  

 
5.1. ПОЛАЗИШТА МОНИТОРИНГА 

 

Систем заштите и унапређивања животне средине обухвата скуп мера и услова 

за: очување и заштиту природних и радом створених вредности животне средине; 

заштиту људи и животне средине од загађивања; заштиту од утицаја штетних и 

опасних материја, јонизујућих и нејонизујућих зрачења, буке и вибрација; заштиту од 

уништења и деградације природних вредности; као и мера и услова за унапређење 

квалитета животне средине. 

Забрањен је увоз опасних отпадних материја, њихово чување, складиштење и 

одлагање. 

Предузеће и други привредни субјекти су дужни да у обављању делатности 

обезбеде: 

- рационално коришћење природних богатстава, добара и енергије; 

         - урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и 

производних трошкова; 

- праћење утицаја делатности на стање животне средине. 

Предузеће је дужно да води податке о врстама и количинама опасних и штетних 

материја које користи у вршењу одређених делатности, као и да води податке о 

врстама и количинама опасних и штетних и отпадних материја које испушта, односно 

одлаже у ваздух, воду и земљиште, на прописан начин и да те податке достави 

надлежним органима. 

Истовремено, неопходно је пројектном документацијом предвидети техничке 

мере заштите од пожара и експлозија, одговарајућим решењима и условима за 

складиштење роба и материјала, као и одговарајући прилаз за ватрочна возила у складу 

са техничким нормативима за заштиту од пожара и експлозија. 

Основни циљ мониторинг система је да се обезбеди, правовремено реаговање и 

упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и потпунији увид 

у стање основних чинилаца животне средине и утврђивање потреба за предузимањем 

додатних мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења. 

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. 
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Циљеви мониторинга (праћења стања) животне средине на подручју Просторног 

плана су: 

• заштита подземних и површинских вода, 

• очување квалитета земљишта, 

• очување квалитета ваздуха, 

• стварање услова за оцењивање стања животне средине на подручју Просторног 

плана на основу резултата мерења. 

 

Мониторинг обезбеђује услове за праћење утицаја на животну средину 

дефинисаних стратешком проценом, другим речима, директно праћење реализације 

планских решења и остваривање мера и услова заштите. Успостављање ефикасног 

мониторинга предуслов је остваривања циљева Плана у области заштите животне 

средине, односно циљева Стратешке процене и представља један од од основних 

приоритета имплементације Плана. Према члану 69. Закона о заштити животне 

средине, Влада доноси програм мониторинга за период од две године за територију 

Републике Србије, а јединице локалне самоуправе, доносе програм праћења стања 

животне средине на својој територији, који мора бити усклађен са претходно 

наведеним програмом Владе.  

Обзиром да  не постоји установљен комплетан систем мониторинга за подручје 

Плана, у наредној табели дат је концептуални оквир за конституисање интегралног 

програма мониторинга - индикатори животне средине, обавезе надлежних органа у 

праћењу стања животне средине и поступање у случају неочекиваних утицаја на 

животну средину.  

 

Табела 20. Програм праћења стања животне средине  

Област 

стратешке 

процене 

Индикатор 
Надлежни орган за 

праћење стања 
Поступање 

Заштита 

ваздуха 

емисија SO2, NOx, 

CO2, чађи, 

суспендованих 

честица  

Загађивачи 

- обавештавање 

надлежних 

општинских органа и 

јавности 

- примена 

предвиђених мера 

санације 

имисија SO2, NO2, 

чађи и суспендованих 

честица 

Институт  за јавно 

здравље Ниш, 

Републички 

хидрометеоролошки 

завод, Општина 

- обавештавање 

надлежних 

општинских органа и 

јавности 

- примена 

предвиђених мера 

санације 

Заштита вода 

петодневна 

биохемијска 

потрошња кисеоника 

(БПК-5), 

суспендоване 

материје, мирис, боја 

Републички 

хидрометеоролошки 

завод, Општина 

- обавештавање 

надлежних 

општинских органа и 

јавности 

- примена 

предвиђених мера 
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санације 

Заштита 

земљишта и 

зеленила 

% обрадивог у односу 

на укупно земљиште 
Општина  

конверзија земљишта 

у непољопривредне 

сврхе 

Општина  

пољопривредна 

површина (обрадива 

површина) по 

становнику 

Општина  

% контаминираних 

површина 
Општина 

- обавештавање 

надлежних 

општинских органа и 

јавности 

- уклањање 

контаминираног 

земљишта и 

адекватно 

депоновање 

% зелених површина, 

% заштитних шума 
Општина  

Отпад и 

отпадне воде 

број становника 

прикључен на 

канализациону мрежу 

Општина  

% индустријских 

отпадних вода који се 

пречишћава 

Загађивачи  

- обавештавање 

надлежних 

општинских органа и 

јавности 

- примена 

предвиђених мера 

санације 

количина опасног 

отпада по сектору;  % 

опасног отпада који 

се адекватно депонује 

Загађивачи  

- обавештавање 

надлежних 

општинских органа и 

јавности 

- примена 

предвиђених мера 

санације 

Област 

стратешке 

процене 

Индикатор 
Надлежни орган за 

праћење стања 
Поступање 

Очување 

предела, 

живог света и 

станишта 

- примена заштите у 

оквиру међународних 

и националних 

програма заштите 

Завод за заштиту 

природе Србије, 

Општина 

- обавештавање 

надлежних органа 

- примена 

предвиђених мера 
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заштите 

Удеси и 

елементарне 

непогоде 

број локалитета са 

високим ризиком од 

удеса; учесталост 

удеса у производњи, 

транспорту, 

управљању отпадом и 

изопштинањи 

објеката; постојање 

планова интервенције 

у случају ванредног 

стања 

Штаб цивилне 

заштите, Општина 

- обавештавање 

надлежних 

општинских органа и 

јавности 

- примена 

предвиђених мера 

санације 

Инвестирање 

и мониторинг 

% општинских 

прихода уложен у 

заштиту животне 

средине; број 

реализованих 

програма заштите 

Општина  

број мерних места по 

изабраним 

загађујућим 

материјама 

Општина  

 

Проценама утицаја на животну средину и интегрисаном дозволом, дефинишу се 

методологија и учесталост мерења за активности и постројења који могу имати 

негативне утицаје на животну средину, односно појединачним програмима и 

пројектима који чине интегрални систем мониторинга. Важно је да унутрашњи 

мониторинг појединачних индустријских капацитета буде у функцији спољашњег 

мониторинга и доступан јавности.  

Главне институције одговорне за надгледање стања већине чинилаца животне 

средине на подручју Плана, је јединица локалне самоуправе (општинске управе за 

заштиту животне средине) и Завод за јавно здравље Ниш.  

Кључне области мониторинга су ваздух, вода, земљиште, бука и емисије.  

 

5.2. ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 

Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се 

мере заштите животне средине које су предложене у Плану и Стратешка процена могле 

успешно контролисати и пратити при остваривању планског документа. Програм 

праћења стања животне средине може бити саставни део постојећег програма 

мониторинга, који обезбеђује надлежни општински орган. 

Основни циљ 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 основних чинилаца животне средине и утврђивање потреба за 

предузимањем додатних мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте 

загађења. 

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, 

испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које 
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обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и карактеристика 

животне средине. 

Сам Програм мониторинга за предметну локацију приоритетно треба да буде 

усмерен на утврђивање тзв. “нултог стања” животне средине. С тим у вези, извршиће 

се анализе земљишта, ваздуха, воде и нивоа буке и припемити одговарајући извештај о 

њиховом квалитету које ће се сматрати “нултим стањем” квалитета животне средине. 

Имајући у виду природу планираних садржаја и активности на простору који је у 

обухвату Плана, национални Програм мониторинга ће укључити праћење 

параметара/индикатора стања за следеће елементе животне седине: 

Мониторинг квалитета земљишта 

Мониторинг квалитета земљишта 

Врши се мониторинг земљишта, у складу са Уредбом о програму системског 

праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта 

и методологији за израду ремедијационих програма. 

 Мониторинг треба континуирано наставити. 

Обавезе надлежних органа 

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације 

дужни су даредовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о 

стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга, као и 

мерама упозорења или развојузагађења 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 о животној средини, у складу са Законом. 

Обавезе надлежних органа 

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, 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 о животној средини, у складу са Законом. 

 

 

 

 

6. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
 

Стратешка процена је интегрисана у одговарајуће фазе израде Плана (Табела 

21).  

 

Табела 21. Интегрисање стратешке процене у израду Плана детаљне 

регулације 

Плана 

детаљне 

регулације 

Стратешка процена Резултат фазе 
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Рани јавни 

увид 

Детаљна разрада полазних основа, циљева и 

индикатора: 

- општи и посебни циљеви стратешке процене 

и избор индикатора; 

- припрема варијантних решења повољних са 

становишта заштите животне средине; 

- процена утицаја варијантних решења на 

животну средину и поређење варијантних 

решења 

Најповољније 

варијантно решење 

Нацрт 

ПДР-а 

Процена утицаја  

- процењивање утицаја планских решења на 

циљеве стратешке процене;  

- припрема мера за смањење и спречавање 

негативних и увећање позитивних утицаја на 

животну средину; 

- предлагање програма праћења стања животне 

средине за стратешку процену; 

- одређивање веза са проценама на нижим 

хијерархијским нивоима; 

- уграђивање коначних резултата процене и 

предвиђених мера за смањење и спречавање 

негативних и увећање позитивних утицаја на 

животну средину у планска решења заштите 

животне средине ПДР и приказом начина на 

који су питања животне средине укључена у 

ПДР;  

- уграђивање програма праћења стања животне 

средине и веза са другим проценама; 

- припрема извештаја о стратешкој процени 

1. Припрема 

планских решења 

заштите животне 

средине у ПДР; 

 

2. Припрема  

Извештаја о 

стратешкој 

процени (садржај 

утврђен Законом); 

Стручна 

контрола и 

јавни увид 

Мишљење заинтересованих органа и 

организација и јавни увид (истовремено са ПДР) 

1.  Припрема 

Извештаја о 

учешћу 

заинтересованих 

органа и 

организација и 

јавности 

2.  Финални 

Извештај о 

стратешкој 

процени 

Финална 

верзија 

ПДР-а 

-  оцена извештаја о стратешкој процени  

(критеријуми утврђени Прилогом II Законa) 

-  давање сагласности 

 

 

У свакој фази Стратешке процене коришћене су методе, засноване на 

међународној и европској пракси и препорукама. 

У фази одлучивања о изради Стратешке процене коришћено је: поређење са 

сличним случајевима, коришћење постојеће литературе, стручно мишљење, формалне 

и неформалне консултације, анализа ограничења и потенцијала и матрице утицаја. У 
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следећој  фази одређивања значајних  утицаја коришћене су методе поређења са 

сличним случајевима, постојећа литература, стручно мишљење, формалне и 

неформалне консултације и матрице утицаја. У  наредном кораку  анализе утицаја 

коришћени су индикатори, стручно мишљење, анализа компатибилности и матрице 

утицаја.  

Коришћени су индикатори Стратегије одрживог развоја Републике Србије, на 

основу «Основног сета УН индикатора одрживог развоја», у складу са Упутством које 

је издало Министарство науке и заштите животне средине у фебруару 2007. год.  

Одређен  број индикатора који би био од значаја за израду Стратешке процене није 

могао бити употребљен, јер  се у Блацу и Прокупљу не спроводи такав мониторинг и 

немамо ту врсту података. 

Највеће тешкоће у изради Стратешке процене јесу недовољно постојање 

валидних и ажурних података о стању животне средине на подручју самог планског 

захвата. 

У изради стратешке процене за предметни план примењена је методологија 

процене која је развијана и допуњавана у последњих 10 година и која је у сагласности 

са новијим приступима и упутствима за израду стратешке процене у Европској унији. 

Специфичности конкретних услова који се односе на предметно истраживање 

огледају се у чињеницама да се оно ради као Стратешка процена утицаја на животну 

средину са циљем да се истраже циљеви Просторног плана општине Блаце и 

дефинишу карактеристике могућих негативних утицаја и оцене планске мере за 

свођење негативних утицаја у границе прихватљивости. 

Садржај Стратешке процене утицаја на животну средину, а донекле и основни 

методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на 

животну средину. Специфичности конкретног плана, као и специфичности постојећег 

стања животне средине на конкретном простору, условили су да се садржај Стратешке 

процене у одређеној мери модификује и прилагоди основним карактеристикама 

Просторног плана општине Блаце, али да обухвати све потребне сегменте дефинисане 

Законом. 

Примењена је методологија за евалуацију планских решење и метод 

вишекритеријумске експертске евалуације. Као основа за развој овог метода 

послужиле су методе које су потврдиле своју вредност у земљама Европске уније. 

Примењена методологија заснована је на квалитативном вредновању животне средине 

у подручју Просторног плана општине Блаце(?), непосредном и ширем окружењу, као 

основе за валоризацију простора за даљи одрживи развој. 

У смислу општих методолошких начела, Стратешка процена утицаја је урађена 

тако што су претходно дефинисани: полазни програмски елементи (садржај и циљ 

Плана), полазне основе, постојеће стање животне средине. Битан део истраживања је 

посвећен: 

-  процени постојећег стања, на основу кога се могу дати еколошке смернице за 

планирање, 

-  квалитативном одређивању могућих утицаја планираних активности на 

основне чиниоце животне средине који су послужили и као основни индикатори у 

овом истраживању, 

-  анализи планских решења на основу којих се дефинишу еколошке смерница 

за спровођење Плана и имплементацију, тј. за утврђивање еколошке валоризације 

простора за даљи развој. 

 

9. ЗАКЉУЧЦИ  
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Стратешка процена утицаја на животну средину је поступак којим се обезбеђују 

услови за заштиту животне средине у току израде Плана. Стратешка процена је је 

урађена у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник 

РС",бр.135/04;36/09,72/09, 43/11-Уставни суд и 14/16“), Законом о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и у складу 

са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 33/09, 88/10 и 91/10). 

Уређењем простора  и дефинисањем његовог начина  коришћења  очекује се 

активирање потенцијала планског и ширег подручја и привлачење нових корисника и 

даљи привредни развој општине Блаце и околних насеља, што би допринело подизању 

квалитета живота становника. Такође, очекује се заустављање негативних 

демографских токова и обнова становништва, као и побољшање образовне 

структуре становништва  

Планска решења утицаће на очување и побољшање квалитета животне средине. 

Стање животне средине - Акутни  проблеми се огледају у загађивању  

површинских и подземних вода непречишћеним отпадним водама, нарочито у 

области-пољопривреде и сточарстав, изложености буци и вибрацијама, као и потреби 

за очувањем квалитета ваздуха и смањењем ризика од удеса.  

Основна питања заштите животне средине релевантна за План разматрана у 

току стратешке процене везана су за економски развој подручја (паметног 

искоришћавања пољопривредног земљишта)уз очување квалитета земљишта, воде и 

ваздуха. 

У оквиру стратешке процене су припремљена два варијантна решења. Прво 

варијантно решење се односи на нереализовање Плана, а друго на реализовање Плана.  

Општи и посебни циљеви стратешке процене су припремљени на основу 

проблема заштите животне средине и циљева из релевантних планских и секторских 

развојних докумената:  

- Заштита и унапређење квалитета природних ресурса: заштита квалитета 

ваздуха; смањење загађења површинских и подземних вода; заштита и 

унапређење пољопривредног земљишта; унапређење прикупљања и 

третмана отпадних вода из сточне фарме; унапређење енергетске 

ефикасности применом чисте енергије;  

- Инвестиције и мониторинг: унапређење финансирања у заштиту животне 

средине; мониторинг животне средине. 

Процена утицаја на циљеве стратешке процене вршена је за варијантна и 

планска решења. Поређењем добијених резултата за варијантна решења закључено је 

да је реализација Плана односно,  друго варијантно решење,  повољније  са аспекта 

заштите животне средине односно да План садржи велики број мера и оптималних 

решења којима се обезбеђује адекватна заштита животне средине уз истовремени 

одрживи развој на подручју Плана. 

Збирна процена утицаја планских решења  у односу на циљеве стратешке 

процене приказана у   матрици указала је на постојање великог броја позитивних 

утицаја, али и утицаја који зависе од примене мера заштите. Добар део  позитивних 

утицаја показује висок степен интегрисаности заштите животне средине у планска 

решења, док одређен  број решења која су у зависности  од мера заштите указује на 

потребу припрема комплексних и рационалних мера заштите животне средине у 

оквиру стратешке процене и Плана.  

Прописане су мере за спречавање и ограничавање негативних и увећање 

позитивних утицаја: у области заштите ваздуха;  у области заштите вода и заштите 

од вода; у области заштите земљишта; у области управљања отпадом; у области 

заштите од пожара; у области заштите биодиверзитета, флоре и фауне; у области 
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заштите здравља; у области заштите од удеса, елементарних непогода и ратних 

разарања као и мере заштите у току градње нових или реконструкције постојећих објеката.  

Стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима се неће радити. 

(Мониторинг) - Програм за праћење стања животне средине обезбедиће 

непосредно праћење реализације планских решења, као и остваривање услова и мера 

заштите. Обзиром да не постоји установљен комплетан систем мониторинга, дат је 

концептуални оквир за конституисање интегралног програма праћења стања животне 

средине са индикаторима животне средине, обавезама надлежних органа у праћењу 

стања животне средине и адекватним поступањем у случају ванредних и неочекиваних 

утицаја на животну средину. 

Методологија која је  коришћена у изради стратешке процене базира се  на два 

основна принципа. 1. стратешка процена је интегрисана у све фазе израде Плана, 2. у 

свакој фази стратешке процене су коришћене одговарајуће методе. Избор индикатора 

је вршен према њиховој доступности и усклађености са системом индикатора који се 

користе у Европској Унији.  

Начин одлучивања је заснован на интегрисању стратешке процене у изради 

Плана у свим његовим фазама, што је резултирало уважавањем и укључивањем 

резултата до којих се дошло у току стратешке процене. Поред интегрисања резултата 

стратешке процене у концепт  и планска решења, нацрт  Плана припремљен је и на 

основу резултата стратешке процене приказаних у овом извештају. Мере за смањење 

негативних и увећање позитивних утицаја обрађене у оквиру стратешке процене су 

представљале основну базу за припрему планских решења из  области заштите 

животне средине у Плану.  
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 Уредба о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у 2006. и 

2007. години("Службени гласник РС", број 23/06); 

 Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје 

интегрисана дозвола ("Службени гласник РС", бр. 84/05); 

 Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене 

животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију ("Службени 

гласник РС", бр. 22/10); 

 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

("Службени гласник РС",  

бр. 11/10 и 75/10); 

 Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите 

животне средине, методологији, структури, заједничким основама, 

категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини 

информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност 

("Службени гласник РС", бр. 112/09); 

 Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и 

методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник 

РС", бр. 88/10); 

 Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну 

средину ("Службени гласник РС", бр. 109/09); 

 Уредба о одлагању отпада на депоније "Службени гласник РС", бр. 

92/10); 

 Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 

ваздух ("Службени гласник РС", бр. 71/10); 

 Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за 

загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину 

обрачунавања и плаћања накнаде ("Службени гласник РС", бр. 113/05, 

6/07, 8/10 и 102/10) ; 

 Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење 

депонија отпадних материја ("Службени гласник РС", број 54/92 и 

92/10);  

 Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима 

мерења и евидентирања података ("Службени гласник РС", број 

30/97, 35/97)  

 Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Службени 

гласник РС", број 72/10); 

 Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета 

отпадних вода ("Службени гласник РС", бр. 47/83 и 13/84);  
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 Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и 

методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од 

удеса ("Службени гласник РС", бр. 41/10);  

 Правилник о садржају планова квалитета ваздуха ("Службени гласник 

РС", бр. 21/10); 

 Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра 

извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове 

прикупљања података  ("Службени гласник РС",  

бр. 91/10); 

 Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и 

критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер 

севесо постројења, односно комплекса ("Службени гласник РС", бр. 

41/10); 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада  

("Службени гласникРС", бр. 56/10); 

 3. Секторски документи: 

 Национални програм заштите животне средине Републике Србије 

("Службени гласник РС",  

број 12/10); 

 Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године 

("Службени гласник РС", бр. 29/10); 

 Национална стратегија управљања отпадом са програмом 

приближавања ЕУ (2003.); 

 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године 

("Службени гласник РС",  

број 44/05); 

 Национална стратегија за укључивање Републике Србије у механизам 

чистог развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом, 

пољопривреде и шумарства ("Службени гласник РС", бр. 8/10); 

 Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006.-

2012.  

 Стратегија пољопривреде Србије ("Службени гласник РС", број 78/05); 

 Стратегија регионалног развоја Републике Србије 2007.-2012. 

("Службени гласник РС",  

број 21/07); 

 4. Услови, стручне и остале студије: 
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