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УВОД  
 

Стратешка процена утицаја представља поступак којим се врши процена утицаја одређених 
планова и програма на животну средину са циљем да се интегрисањем основних начела 
заштите животне средине (начело одрживог развоја, интегрисаности, предострожности, 
хијерархије и координације, јавности) у поступак припреме, израде и доношења Плана 
обезбеди одрживи развој и заштите животне средине. Значајан циљ је такође да се 
благовремено, у фази док постоје алтернативе процене, елиминишу или ограниче негативни 
утицаји на животну средину и здравље људи. 
 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04 и 88/10) дефинисана је обавеза спровођења поступка стратешке процене утицаја на 
животну средину за планове и програме из области просторног планирања. Стратешка 
процена утицаја просторног плана на животну средину ради се у циљу обезбеђивања 
заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја. На основу одредби члана 5. 
Закона, стратешка процена се обавља за просторни план. Стратешком проценом за 
просторног план успоставља се оквир за одобравање будућих развојних пројеката, 
одређених прописима којима се уређује процена утицаја пројеката на животну средину. 

Стратешка процена утицаја на животну средину је поступак који обезбеђује услове за 
одговарајућу заштиту животне средине у току израде урбанистичких планова. Стратешка 
процена утицаја животну средину је процес који поред принципа, такође интегрише и 
циљеве одрживог развоја. Ово интегрисање заштите животне средине се практично обавља 
у току свих фаза израде плана, и то од дефинисања принципа, визије, циљева, концепције, 
стратешких опредељења, планских решења, стратешких приоритета и инструментаријум за 
спровођење. Нарочито је осетљив и важан део у коме се дефинишу критеријуми, мере и 
правила коришћења, уређења земљишта и простора, као и заштите елемената животне 
средине.  
Важност стратешке процене утицаја на животну средину огледа се у томе што:  

- јача процес заштите животне средине током израде програма, планова и одређивања 
политика,  

- смањује могућност да се направе озбиљне грешке,  

- идентификује специфичне утицаје и лоцира кумулативне ефекте,  

- у фази када су могућа алтернативна решења помаже доношењу одлука заснованих 
на информацијама и процени могућих значајних утицаја и нема ограничења која се 
јављају у фази Процена утицаја већ дефинисаних намена или пројеката.  

Као инструмент заштите животне средине стратешка процена је комплементаран поступак 
са проценама утицаја пројеката, односно објеката. Стратешка процена је претежно 
квалитативна и заснива се на експертској процени, процењују се утицаји који су са 
становишта трајања дугорочни, а у вези су са циљевима заштите и развоја. 
Стратешка процена утицаја на животну средину је инструмент којим се описују, вреднују и 
процењују могући значајни утицаји планских решења на животну средину до којих може доћи 
имплементацијом плана, у овом случају Измене и допуне Просторног плана града Лознице и 
одређује мере за смањење негативних утицаја на животну средину и здравље људи. У 
савременом планирању простора, увођењем Извештаја о стратешкој процени утицаја, 
еколошка димензија прожима читав процес израде планских докумената и интегрисана је у 
планска решења, чиме планови постају квалитетнији и усклађенији са концептом одрживог 
развоја. Применом стратешке процене утицаја у просторном планирању, отвара се простор 
за сагледавање насталих промена у простору и уважавање потреба развоја, уређење и 
заштите планског подручја. Планирање подразумева развој, а нова стратегија одрживог 
развоја захтева заштиту животне средине. Стратешка процена интегрише социјално–
економске и физичке елементе животне средине, повезује, анализира и процењује 
активности различитих интересних сфера и усмерава политику, план или програм ка 
решењима која су, пре свега од интереса за животну средину. 
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У фази одлучивања како о изради планског документа, тако и о изради стратешке процене, 
извршени су одговарајући аналитички поступци и дефинисане полазне основе и оквир за 
израду Измена и допуна Просторног плана града Лозница, као и за обављање стратешке 
процене. У поступку одлучивања о изради стратешке процене испуњен је законски обавезни 
садржај у погледу: (а) разлога за израду стратешке процене, (б) приказ питања и проблема 
заштите животне средине, (в) разлоге изостављања појединих питања и проблема заштите 
животне средине, (г) елемената извештаја о стратешкој процени, (д) предлога методологије 
и других обавеза носиоца израде извештаја о стратешкој процени, (ђ) начина учешћа 
заинтересовних органа и организација, као и јавности у поступку израде и разматрања 
извештаја о стратешкој процени, (е) других података од значаја за израду стратешке 
процене. 
Стручни обрађивач стратешке процене утицаја Измене и допуне Просторног плана града 
Лозница на животну средину је ИНФОПЛАН д.о.о. из Аранђеловца. У изради Извештаја 
ангажовани су експерти за поједине области које разматра стратешка процена утицаја на 
животну средину, а у циљу добијања што потпунијег и квалитетнијег Извештаја. 
Једна од предности израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину 
огледа се у томе што процедура израде Извештаја прати процедуру израде Измена и допуна 
Просторног плана града Лозница и пружа могућност ефикаснијег утицаја на планска решења 
и благовремено достављање евентуалних примедби у циљу унапређења и заштите животне 
средине.  

Саставни део поступка стратешке процене су консултације са заинтересованим органима и 
организацијама и са становништвом, а у циљу обезбеђивања ефикасне заштите животне 
средине и одрживог развоја планског подручја. У овом случају поред претходних 
консултација, консултација у току израде планског документа, обавиће се и јавне 
консултације у оквиру јавног увида о нацрту планског документа. Обједињавањем 
административног и методолошког поступка израде, стручне контроле, верификације и 
јавног увида планског документа и стратешке процене омогућава се рационални приступ.  
Резултати стратешке процене представљени су у Извештају о стратешкој процени утицаја 
на животну средину Измена и допуна Просторног плана града Лозница, који је урађен у 
складу са чл. 12. – 17. Закона, и који поред уводних напомена садржи следеће теме и 
подтеме, и то: 

 Полазне основе стратешке процене утицаја; 
 Општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора; 
 Процена могућих утицаја  Плана на животну средину; 
 Смернице  за  ниже  хјерархијске  нивое; 
 Програм праћења стања животне средине у  поступку  спровођења  Плана; 
 Методологија стратешке  процене  процене  утицаја  Плана  на  животну  средину;  
 Тешкоће  при  изради  стратешке  процене  утицаја  на  животну средину; 
 Приказ начина одлучивања за  избор предложеног  Плана ; 
 Закључци стратешке процене утицаја (нетехнички резиме). 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину неког планског документа је 
завршни документ процеса стратешке процене и саставни је део планског документа.То је 
документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину 
до којих може доћи имплементацијом плана и програма и којим се одређују мере за 
смањење негативних утицаја на животну средину. 
 
Извештај се ради на основу Одлуке о приступању изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Просторног плана града Лозница, број Сл./ 2018 од 
2.7.2018. коју је донела Градска управа града Лознице, Одељење за планирање и изградњу. 
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1.0. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
 
На основу прибављених подлога, прикупљених података са терена, достављених 
програмских циљева и дефинисаних интереса појединачних корисника простора на 
територији града Лознице, те прибављених услова од надлежних органа и јавних служби и 
предузећа, урађена је анализа и оцена стања и процена развојних могућности, дати су 
циљеви, правила и услови уређења и изградње насеља.  

Планом су дефинисани: обухват Плана, грађевинско и ванграђевинско подручје предметног 
насеља, површине јавне намене, намена површина са поделом на урбанистичке целине и 
зоне према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, регулационе линије 
улица и осталих површина јавне намене, грађевинске линије, планиране трасе, коридори и 
капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре, правила уређења и грађења, мере и 
услови заштите, као и спровођење Плана. 

Стратешка процена утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница на животну 
средину, је процес који ће обезбедити: 

 приказ утицаја планираних намена, целина, зона, објеката, функција, садржаја и 
планиране линијске и комуналне инфраструктуре на стање и вредности животне 
средине на подручју Просторног плана 

 имплементацију обавезујућих еколошких смерница у Просторни план и 
 примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације 

Плана. 

 
Поступак процене могућих стратешких утицаја и израда Стратешке процене утицаја Плана 
на животну средину заснован је на:  
 начелу одрживог развоја - разматрање и укључивање битних аспеката животне 

средине, природних и културних добара и природних вредности у фази Нацрта Измене и 
допуне Просторног плана, Предлога плана и усвајања плана и утврђивање услова за 
очување природних и културних добара и вредности, природних и створених ресурса и 
животне средине, односно рационално коришћење, као предуслов за остваривање 
циљева одрживог развоја града Лознице;  

 начелу интегралности - укључивање у План услова заштите животне средине, 

природних добара, културног наслеђа, природних вредности животне средине, односно 
очување, презентација и одрживо коришћење простора;  

 начелу предострожности - пажљиво планирање различитих намена простора, 
функција и садржаја Измене и допуне Просторног плана на начин да се спрече или 
смање негативни утицаји на природне вредности подручја и животну средину, да се 
обезбеди њихово рационално коришћење и свођење на минимум ризик по животну 
средину;  

 начелу хијерархије и координације – усвајање обавезујућих смерница Просторног 

плана Републике Србије је обавезно и представља услов за обезбеђивање узајамне 
координације надлежних и заинтересованих органа у поступку процене утицаја 
стратешког карактера, израде Стратешке процене утицаја Плана и исходовање 
сагласности на Стратешку процену, кроз консултације, обавештавања и прибављања 
мишљења на План и Стратешку процену;  

 начелу јавности - у циљу информисања јавности о Плану и његовом могућем утицају 

на вредност и услове животне средине, услове живота становништва, као и у циљу 
обезбеђења пуне отворености поступка припреме (Нацрта Плана, Предлога Плана) и 
доношење (усвајање) Плана, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и 
после усвајања Плана, имати приступ информацијама које се односе на План.  

 
 
Као основ и полаз за израду стратешке процене утицаја, коришћена је следећа 
документација и подаци: 
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 Одлука о приступању изради измена и допуна Просторног плана града Лозница, коју 
је донела Скупштина гарда Лознице на седници одржаној 17.7.2018. године 
(„Службени лист града Лознице“, бр.10/18). 

 Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног 
плана града Лозница  број Сл./ 2018 од 2.7.2018. 

 Нацрт плана Измена и допуна Просторног плана града Лозница;  

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник PC", 
број 88/10); 

 Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа 
(„Службени гласник РС“, бр. 11/15); 

 Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке 
пруге Ваљево – Лозница („Службени гласник PC", број 1/13); 

 Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута 
I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – 
Лозница („Службени гласник РС“, број 40/11 и 88/17). 

 Услови надлежних институција, органа, организација и предузећа за израду Плана 

За израду стратешке процене утицаја Плана на животну средину и Извештаја о стратешкој 
процени утицаја Плана, вредновање простора са аспекта еколошке одрживости и 
прихватљивости, избор најбоље понуђеног решења и предлагање смерница за ниже 
хијерархијске нивое, коришћена је следећа законска регулатива: 

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-
одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон); 
• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 
и 88/10); 
• Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09); 
• Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/12-УС,132/14 и 145/14, 83/18, 31/18, 37/19 и 9/20); 
• Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10 , 14/16 и 95/18-
др.закон); 
• Закон о културним добрима („Сл. гласник РС” бр. 71/94, 52/11 и 99/11);  
• Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон); 
• Закон о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др.закон); 
• Закон о путевима („Сл. гласник РС” бр.41/18, 95/18-др.закон);  
• Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-
др.закон); 
• Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
• Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 10/2013); 
• Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10); 
• Закон о заштити од пожара („Сл.  гласник РС” бр.  37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 
92/93,48/94, 101/05, 111/09 и 20/15 ); 
• Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности („Сл.гласник РС” 
бр.36/09 и 93/12); 
• Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09); 
• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. 
гласник РС” бр. 135/04 и 25/15); 
• Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС” бр. 62/06, 65/08, 41/09); 
• Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 
биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС” , бр.5/10, 47/11, 32/16, 98/16); 
• Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара („Сл. 
лист СФРЈ” бр. 30/91); 
• Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије'', бр. 32/19). 
• Правилник о компензацијским мерама („Сл. гласник РС” бр. 20/10), 
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• Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС” бр. 23/94); 
• Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. 
гласник РС” бр. 92/10); 
• Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник 
РС” бр. 98/10); 
• Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”   бр. 
56/10); 
• Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС” бр. 31/82); 
• Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл. 
гласник СРС” бр. 47/83 и 13/84); 
• Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник СРС” бр. 60/81); 
• Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања 
животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица („Сл. гласник 
РС”бр. 41/10); 
• Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени 
гласник РС”, број 71/10); 
• Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 
72/10); 
• Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 
• Уредба о граничним вредностима емисије приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и рокови за њихово достизање („Сл. гласник 
РС“ бр. 35/11 и 24/14); 
• Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 
гласник РС”, број 75/10); 
• Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Службени 
гласник РС”, број 71/10); 
• Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник 
РС”, број 11/10, бр. 75/10); 
• Уредба о режимима заштите („Сл. гласник РС” бр.31/2012), 
• Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр. 5/68); 
• Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС” бр. 5/68); 
• Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС” бр. 114/08); 
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1.1. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА 
ЛОЗНИЦА 
 
Садржина Измене и допуне ПП града Лозница дефинисана је Законом о планирању и 
изградњи и подзаконским актом - Правилником о садржини и изради планских докумената. 

Циљеви, концепција, стратешка опредељења, планска решења, приоритети, мере и 
смернице за спровођење у Измени и допуни предметног планског документа су дефинисани, 
полазећи од:  

 принципа планирања (економска оправданост, социјална прихватљивост и еколошка 
одрживост),  

 правног оквира којим су утврђују нормативи и правила у управљању природним и 
створеним ресурсима (пољопривредно земљиште, воде, шуме, ловна подручја, 
минералне и енергетске сировине, грађевинско земљиште, инфра и супраструктура),  

 визије и потребе развоја града користећи природне и створене вредности 
мобилисањем територијалног капитала; 

 рационалног и одрживог организовања привредних и других активности 
(пољопривреда, водопривреда, шумарство, лов, рударство и енергетика, индустрија, 
грађевинарство, саобраћај и телекомуникације, туризам и заштита животне средине). 

 
Садржај планског документа: 
 

o ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
УВОД 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

А)   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

1. Правни и плански основ за израду плана 
2. Обухват и опис границе подручја просторног плана 
3. Принципи, визија и циљеви просторног развоја 
4. Концепција просторног развоја 

 

Б)   ПЛАНСКИ ДЕО ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

I    ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  
 

1. ОПИС И НАМЕНА ПРОСТОРА  
2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА  
3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА И МРЕЖА НАСЕЉА И 

ЈАВНИХ СЛУЖБИ  
 

4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 

5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ТУРИЗМА  
 
6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И 

ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА  
 

7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

 
II    ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
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2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 
МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА У  

ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 
 

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОРЕ ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА (изван 
грађевинског земљишта) 
 

 

III    ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

1. Смернице за израду планске документације и спровођење плана 
2. Приоритетна планска решења 
3. Мере за подстицање равномерног територијалног развоја и кооперација са 

суседним општинама 
4. Учесници у имплементацији 
5. Мере и инструменти за имплементацију 
 

 
IV    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

 

 
 
1.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЦИЉЕВИ ПЛАНА 

 
 

1.2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

Граница Измена ППГ је одређена административном границом територије града 
Лознице и идентична је граници ППГ Лозница који је предмет измена и допуна. 
Административна граница града Лозница представља границу обухвата Просторног плана, 
коју чине спољне границе катастарских општина Ново Село, Чокешина, Јошева, Милина, 
Трбосиље, Текериш, Помијача, Горња Сипуља, Доња Бадања, Цикоте, Шурице, Ступница, 
Коренита, Зајача, Горња Борина, Пасковац, Трбушница, Бања Ковиљача, Лозница, Липнички 
Шор, Јелав и Лешница. 

 Укупна површина у оквиру обухвата износи 612 km2. 

Граница плана обухвата 47 катастарских општина и 54 насеља. Поред Лознице која има 
статус града, као приградска насеља издвајају се Клупци, Лозничко Поље, Башчелуци,  
Крајишници, Плоча и Трбушница. Као посебно насеље градског типа издваја се Бања 
Ковиљача и Лешница. Остала насеља су: Брадић, Брњац, Велико Село, Воћњак, Горња 
Бадања, Горња Борина, Горња Сипуља, Горње Недељице, Горњи Добрић, Грнчара, Доња 
Бадања, Доња Сипуља, Доње Недељице, Доњи Добрић, Драгинац, Зајача, Јадранска 
Лешница, Јаребице, Јелав, Јошева, Југовићи, Каменица, Козјак, Коренита, Клупци, Лешница, 
Липница, Липнички Шор, Милина, Ново Село, Пасковац, Помијача, Рибарица, Руњани, 
Симино Брдо, Слатина, Стража, Ступница, Текериш,  Трбосиље,  Тршић,  Филиповићи,  
Цикоте,  Чокешина, Шурице и Брезјак.  

 

 

1.2.2. ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  

 

Од укупне површине која износи 61276 ha, према подацима Републичке службе за 
катастар непокретности, евиденцијом на терену, анализом сателитских снимака и подацима 
Пописа пољопривреде 2012 у постојећем стању, грађевинско земљиште је на 11.245,0 ha, 
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пољопривредно земљиште на 30.317,3 ha, шумско земљиште на 19.144,3 ha и водно 
земљиште на 569,4 ha. 

Планом је предвиђено повећање површина под грађевинским земљиштем како би се на 
одговарајући начин третирао значајан природни и економски ресурс. Оваквом променом 
постиже се промена вредности земљишта које даље омогућује развој инфраструктурних 
система и система јавних површина, као и рационално коришћење и економски ефикасна 
алокација. Вредност земљишта директно зависи од просторне дистрибуције активности и 
намена.  
Планиране намене површина дефинисане су у две групе:  

 Површине у оквиру грађевинског подручја су површине јавних и осталих намена и 

 Површине ван грађевинског подручја (пољопривредно земљиште, шумско и водно) 
 
Када је постојеће стање у питању, највећу површину заузимају пољопривредно шумско 
земљиште.  
 
Грађевинско земљиште  

Грађевинско земљиште обухвата изграђени простор свих 54 насеља. Већи део од 
укупне површине грађевинског земљишта су грађевинска подручја неколико урбаних и 
делимично урбаних несеља. Мањи део грађевинског земљишта је у већем броју насеља која 
су претежно разбијеног типа. Компактно грађевинско подручје претежно урбаног типа 
обухвата Лозницу, већи део Бање Ковиљаче и делове Липничког Шора, Лешнице, Новог 
Села и Драгинца. Остала насеља су сеоског типа, делимично са компактним грађевинским 
подручјем, а делимично разбијеног брдско – планинског типа. Привредне и радне зоне су 
претежно лоциране у Лозници, а мање радне зоне и појединачни привредни објекти уз 
главне путне правце. У сеоским насењима привреда је непосредно везана за пољопривреду 
и у знатно мањем обиму за шумарство, експлоатацију неметаличних сировина, туризам. 

Рудно земљиште заузима све веће површине у  границама грађевинских подручја. 
Рударство  је посебна привредна града,  мајдани у експлоатацији налазе се у Јошеви,  
Лешници,  Коренити  и  Ступници, рудник  опекарске и ватросталне глине у Јадранској 
Лешници, док је експлоатација рудника антимона и каолина Зајача привремено 
обустављена. Заступљена је  
  
Површине ван грађевинског подручја (пољопривредно, шумско и водно земљиште) 
 

Пољопривредно земљиште се налази на 30.317,3 ha и најзначајнији је природни 

ресурс на подручју територије града. Од укупне површине територије града пољопривредно 
земљиште је на око 50% и претежно се користи за ратарство и воћарство, док је сточарство 
потенцијална пољопривредна грана овог краја. Према начину коришћења процентуално 
највише је ораница око 67%, а затим ливада око 10%, остало су воћњаци, пашњаци и 
незнатно виногради. око 60% од укупне површине територије града земљиште I-IV класе. 
Најплодније земљиште пружа се уз дринску котлину. Културе које се начешће узгајају су 
кукуруз, пшеница, соја и крмно биље. Сточарство је претежно на индивидуалном нивоу, и 
најчешће се гаји живина, свиње, овце и мање говеда.  

 
Укупно шумско земљиште је на површини од 19.144,3 ha, односно на 31,24% од укупне 

површине територије града Лознице. Површине под шумама су претежно у јужном и северо 
– источном делу градске територије у насељима Чокешина, Јадранска Лешница, Каменица, 
Јошева, Милина, Коренита, Ступница, Цикоте, Пасковац, Зајача и Горња Борина. Средишњи 
и западно, северо – западни део територије града је са мањим фрагментима шума. У 
средишњем делу брдо Иверак је у гребенском делу под шумама 6 и 7 класе. 

На територији града шумама и шумским земљиштем газдује Шумско газдинство „Борања“ 
Лозница у оквиру које су 4 шумске управе и 1 радна јединица. Најзаступљеније су високе 
шуме 4., 5. и 6. класе на око 65% површине шума и то су углавном листопадне шуме – буква 



Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница 

на животну средину 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 13 

и храст на Церу, буква и граб на Гучеву. Мале површине су под девастираним шумама и 
шикарама, тако да се може дати општа позитивна оцена стања шума. 
 

Водно земљиште обухвата све водотокове са обалама и све друге сталне или 

повремене водене површине. Укупно под водним земљиштем је 569,4 ha. Хидрографска 
мрежа на територији града Лозница припада сливу реке Дрине. Река Дрина је на потезу који 
пролази кроз подручје Лознице регулисана на потезу од  Козлучког навоза, до иза улива 
Штире у Дрину. Поред насипа је изграђен заобилазни пут. Водотоци који се уливају на том 
потезу у Дрину су такође регулисани, и то Штира и Трбушница и потоци који пролазе кроз Б. 
Ковиљачу (Симића поток, Цигански поток, Дубоки поток). 

Највећа  притока  Дрине  на  планском подручју  је  Јадар,  а  од  мањих  притока  су  
Штира, Трбушница, Жеравија, Криваја, Боринска река и друге. У узводном Дрине изграђена 
је акумулација. 

Град Лозница је познат по термоминералним изворима, те је развој бањских подручја био 
логичан след догађаја. Веома позната у Србији је Бања Ковиљача, а регионалног карактера 
је Бања Бадања. 

 
Табела бр.1: Билaнс плaнирaнe нaмeнe пoвршина на подручју града Лознице, (у ha и %) 

 
2020 2035 разлика 

 
ha % ha % ha % 

Грађевинско земљиште 6809,4 11,1 9895,2 16,1 3085,8 45,3 

Изграђени простор 6143,5 10,0 8860,0 14,5 2716,5 44,22 

саобраћајна инфраструктура 665,9 1,1 1035,2 1,7 369,3 55,46 

државни путеви 205,8 0,3 410,3 0,7 204,5 99,37 

општински путеви 302,2 0,5 387,0 0,6 84,8 28,06 

железница 157,9 0,3 237,9 0,4 80 50,66 

Пољопривредно земљиште 31895,8 52,1 24796,4 40,5 -7099,4 -22,3 

пољопривредне површине 26649,4 43,5 19915,6 32,5 -6733,8 -25,27 

комасирано земљиште 5246,4 8,6 4880,8 8,0 -365,6 -6,97 

Шуме и шумско земљиште 21554,3 35,2 24716,1 40,3 3161,8 14,7 

Шуме 
  

18449,3 30,1 
  

шуме у заштићеном режиму 
  

6266,8 10,2 
  

Водно земљиште 989,4 1,6 1184,2 1,9 194,8 19,7 

Друго (рудно) земљиште 27,4 0,0 684,4 1,1 657,0 2397,8 

УКУПНА ПОВРШИНА  61276,3 100,0 61276,3 100,0 
  

 
Површине грађевинског земљишта по насељима: 

Насеља 
постојећ
е грађ. 

зем. 

укупно 
грађевин

ско 

водно 
земљиш

те 

шумско 
земљиш

те 

пољопр
ивредно 

земљ. 
рудно укупно 

Бања Ковиљача 268,00 640,00 98,00 527,00 60,76   1325,76 

Горња Ковиљача 30,00 150,00 40,00 373,00 28,90   591,90 

Брадић 71,00 95,00 17,96 495,95 528,07   1136,98 

Брњац 75,00 97,00 7,50 198,05 406,05   708,60 

Велико Село 59,00 73,00 8,25 292,28 499,17 10,00 882,70 

Воћњак 80,00 120,00 6,88 273,31 167,18   567,37 

Горња Бадања 78,00 100,00 10,53 298,20 1035,86   1444,59 
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Насеља 
постојећ
е грађ. 

зем. 

укупно 
грађевин

ско 

водно 
земљиш

те 

шумско 
земљиш

те 

пољопр
ивредно 

земљ. 
рудно укупно 

Горња Борина 65,00 78,00 8,33 1529,24 168,91   1784,48 

Горња Сипуља 53,00 79,00 2,57 602,93 479,06   1163,56 

Горње Недељице 78,00 96,00 4,70 72,20 387,16 71,50 631,56 

Горњи Добрић 63,00 88,00 30,97 306,29 443,07   868,33 

Грнчара 95,00 123,00 2,64 142,47 452,92   721,03 

Доња Бадања 87,00 122,00 14,81 328,44 676,33   1141,58 

Доња Сипуља 30,00 40,00 10,83 118,29 1119,25   1288,37 

Доње Недељице 94,00 123,00 5,71 118,92 493,02   740,65 

Доњи Добрић 106,00 135,00 23,32 468,88 889,46   1516,66 

Драгинац 8,68 12,68         12,68 

Зајача 47,00 102,00 7,07 857,64 256,73 9,30 1232,74 

Јадранска Лешница 254,00 318,00 19,80 1445,00 876,40 12,40 2671,60 

Јаребице 234,00 277,00 16,11 831,62 932,26 44,50 2101,49 

Јелав 145,50 220,50 92,00 312,00 363,18   987,68 

Јошева 131,00 165,00 7,92 1289,56 521,05   1983,53 

Југовићи 22,00 28,00 1,35 120,00 227,62 0,00 376,97 

Каменица 35,00 44,00 4,31 508,32 105,34   661,97 

Козјак 87,00 129,00 63,00 59,00 560,52   811,52 

Коренита 352,00 460,00 29,50 2383,00 1286,19 4,00 4162,69 

Лешница 306,00 461,00 192,00 774,00 1408,41   2835,41 

Липница 81,00 135,00 11,60 98,00 461,78   706,38 

Лозница 780,66 813,66 31,00 108,00 10,00   962,66 

Лозничко Поље 793,07 955,07 70,00 70,00 487,00   1582,07 

Клупци 420,00 538,28   51,00 110,00   699,28 

Крајишници 66,05 88,05   98,00 5,00   191,05 

Башчелуци 50,28 110,28   132,00 12,00   254,28 

Плоча 64,14 109,14   48,00 5,00   162,14 

Милина 33,00 51,00 10,20 536,00 1062,23   1659,43 

Ново Село 103,00 200,00 79,00 677,00 1174,02   2130,02 

Пасковац 55,00 75,00 8,50 858,00 231,26   1172,76 

Помијача 23,00 31,00 1,00 182,00 396,95   610,95 

Рибарице 36,00 53,00 5,00 341,00 377,25   776,25 

Руњани 207,00 271,00 9,30 229,00 957,95   1467,25 

Симино Брдо 39,00 56,00 7,60 127,00 306,70   497,30 

Слатина 29,00 34,00 2,30 77,00 74,62 2,70 190,62 

Брезјак 17,00 25,00 5,90 8,00 66,79 275,00 380,69 

Стража 60,00 72,00 34,00 21,00 422,03   549,03 

Ступница 118,00 147,00 2,80 450,00 450,66 130,00 1180,46 

Текериш 75,00 97,00 4,50 281,00 647,63   1030,13 

Трбосиље 59,00 79,00 8,70 1102,00 400,02   1589,72 

Трбушница 104,00 131,00 3,70 843,00 256,85   1234,55 

Тршић 138,00 229,00 4,90 522,00 404,58 1,70 1162,18 
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Насеља 
постојећ
е грађ. 

зем. 

укупно 
грађевин

ско 

водно 
земљиш

те 

шумско 
земљиш

те 

пољопр
ивредно 

земљ. 
рудно укупно 

Филиповићи 35,00 47,00 2,80 91,50 205,66   346,96 

Цикоте 178,00 240,00 30,00 1065,00 609,21 114,00 2058,21 

Чокешина 94,00 119,00 22,00 1564,00 731,54   2436,54 

Липнички Шор 164,00 312,00 100,00 342,00 809,74   1563,74 

Шурице 33,00 46,00 3,30 69,00 201,68 9,30 329,28 

укупно 6809,38 9440,66 1184,16 24716,09 25251,02 684,40 61276,3 
 
Хоризонт Просторног плана је 2035. година, с првом фазом и приоритетима реализације 
планских решења до 2024. године. 
 
 

1.2.3. ЦИЉЕВИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
Циљ просторног развоја града Лознице је, у првом реду, да буде демогрфски 

обновљена и стабилна, а затим одрживог економског и социјалног развоја, инфраструктурно 
опремљена и саобраћајно приступачна, очуваног и заштићеног природног и културног 
наслеђа, квалитетне животне средине и функционално интегрисана у окружење, уз јачање 
саредње са суседним општинама у региону.  

Поред општих циљева, претходни присторни план је поставио визију просторног развоја 
града Лознице, која је и даље актуелна и одржива уз допуну: 

Визија просторног развоја је да град Лозница буде урбани центар државног значаја и 
будући центар заједнице подрињских општина који ће да даје посебан допринос развоју 
западне Србије и трансграничној сарадњи, ублажавању разлика у развијености на овом 
подручју, функционално јаче повезан са руралним окружењем, уз заустављене 
негативне демографске трендове и одрживи развој, првенствено заснован на туризму, 
обновљеној индустрији и саобраћају. 

Остваривање ове визије подразумева одређивање следећих принципа развоја: 
• одрживи развој као принцип свих активности у функционисању града; 
• унапређење територијалне кохезије као резултат социо-економске уравнотежености 

развоја; 
• заштита, уређење и одрживо коришћење животне средине, природног и културног 

наслеђа; 
• повећање конкурентности и ефикасности коришћењем сопствених потенцијала; 
• полицентрични територијални развој подразумева дефинисану хијерархију мреже 

насеља и адекватну опремљеност јавним службама; 
• унапређење саобраћајне приступачности, инфраструктурне опремљености и 

доступности информацијама и знању уз максимално очување животне средине; 
• развој културног и локалног идентитета као резултат територијалне препознатљивости; 
• принцип јавно-приватног партнерства; 
• принцип веће транспарентности у доношењу одлука и учешће јавности у одлучивању;  
• заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби. 
 

Општи циљеви који су засновани на смерницама прописаним у плановима вишег реда а 
представљају стратешки полазни корак у просторном планирању општине: 

• стварање услова за демографску обнову унапређењем квалитета живота, 
задржавањем и подстицањем насељавања и повратка становништва, посебно у насеља 
са значајним природним потенцијалима, са посебним акцентом на побољшање старосне 
структуре становништва; 
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• одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним 

потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и дугорочним 
потребама економског и социјалног развоја;  

• рационалнијим и ефикаснијим коришћењем и организацијом простора, развојем 

саобраћајне, техничке и социјалне инфраструктуре, у првом реду повећањем 
доступности руралног подручја - побољшањем квалитета путне мреже и развојем 
телефоније, опремањем комуналном инфраструктуром центара у мрежи насеља и 
развојем услуга јавних служби, прилагођених локалним условима и потребама корисника, 
ради повећања квалитета живљења не само у општинском центру, већ и у другим 
насељима и просторним целинама општине; 

• заштитом животне средине и простора, заустављањем даље деградације природних 

ресурса и добара, сузбијањем и санацијом непланске изградње, рехабилитацијом 
центара, очувањем диверзитета и уређењем предела, посебно културног предела са 
традиционалним начином организације и изградње сеоских насеља, као и заштитом, 
презентацијом и туристичком валоризацијом природних и културних вредности на 
подручју општине. 

• прилагођавањем привредног развоја тржишним условима привређивања, повећањем 

иновација и ефикасности, већом подршком предузетништву, интеграцији и 
прилагођавању производних програма захтевима тржишта уз максимално искоришћење 
али и заштиту природних потенцијала. 

 
На основу општих циљева, постављају се основни циљеви за просторну организацију и 

уређење: 
– Подизање квалитета живота уређењем и изградњом простора и инфраструктурном 

опремљеношћу и повећањем квалитета животне средине; 
– Стварање услова за привредни развој са акцентом на ревитализацију и реорганизацију 

ка „чистим“ привредним делатностима; 
– стварање услова за развој туризма и изградњу објеката превенствено у функцији 

презентације туристичких вредности и потенцијала град; 
– уважавање постојеће изграђености насеља и реалних процена физичких могућности 

даљих интервенција у насељима; 
– континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и 

планираним развојем; 
– интеграција различитих садржаја, уколико се међусобно не угражавају, уместо њиховог 

раздвајања; 
– ублажавање негативних ефеката урбанизације, развоја привреде, рударства и 

инфраструктуре који су далеко ширег значаја. 
 
За потребе стратешке процене може се дефинисати општи циљ просторног развоја: 
Обезбеђење услова за просторни развој, уређење и коришћење простора у складу са 
економским могућностима уз очување животне средине, заштиту природних добара и 
ресурса, као и подршка локалном становништву и заједницама у реализацији инвестиционих 
програма и пројеката. 
Да би се овај општи циљ могао разрађивати кроз посебне циљеве и појединачне задатке, 
неопходно је да локално становништво преко представника локалних заједница буде 
активно укључено у поступак доношења одлука о будућем развоју, чиме се поред 
испуњавања законских обавеза постиже и легитимитет у процесу одлучивања о будућем 
развоју. 
За потребе стратешке процене поред интерпретације циљева представљају се планска 
решења. У циљу једноставније анализе и интерпретације резултата стратешке процене 
предвиђа се представљање планских решења по областима, који су предмет процене 
утицаја. 



Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница 

на животну средину 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 17 

1.3. ХИЈЕРАРХИЈСКИ ОДНОС СА ДРУГИМ ПЛАНОВИМА - ПЛАНСКА 
УСКЛАЂЕНОСТ 
 

Извршена је прелиминарна процена планских и стратешких докумената од значаја за израду 
Измена и допуна Просторног плана  и стратешке процене. Као најзначајнији издвајају се: 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник PC", 
број 88/10); 

 Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа 
(„Службени гласник РС“, бр. 11/15); 

 Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке 
пруге Ваљево – Лозница („Службени гласник PC", број 1/13); 

 Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута 
I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – 
Лозница („Службени гласник РС“, број 40/11 и 88/17). 

 
 У току је израда планова са којима Измене ППГ Лозница и Извештај о стратешкој 
процени треба усаглашавати: 

1) Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и 
прераде минерала „Јадарит“, (Одлука о изради плана објављена у Службеном 
гласнику РС бр. 26/20); 

2) Просторни план подручја посебне намене планине Цер, (Одлука о изради плана 
објављена у Службеном гласнику РС бр. 78/17);  

3) План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 26 
на административној територији града Лознице (Одлука о изради плана објављена у 
Службеном листу града Лознице бр. 3/18). 

 Поред планова вишег реда као планских основа, Измена ППГ Лознице мора да размотри 
и своја решења конципира и на свим другим документима која се односе на овај простор у 
просторно – развојном смислу: 

- План о регионалном управљању отпадом - Лозница (2010); 
- Стратегија локалног одрживог развоја града Лознице („Сл. лист града Лознице", бр. 

2/2012); 
- Локални план управљања отпадом града Лознице; 
- Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја; 
- Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију 

града Лознице; 
и друга стратешка, планска, урбанистичка, техничка и остала докумета. 

 
 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ 

(„Службени гласник PC", број 88/10) 
 

Просторни план Републике Србије 2010-2020 представља плански документ вишег реда 
чија се решења на територији општине Лозница разрађују Просторним планом града 
Лознице. 

Територија града Лозница припада западној Србији, која је Просторним планом 
Републике Србије сагледана као гранични простор махом брдско-планинског карактера, 
ослоњен на реку Дрину и упућен на активну функционалну сарадњу са општинама и 
регионима Републике Српске, односно Босне и Херцеговине. Планом је предвиђено да се 
побољша тренутна слаба приступачност и функционална повезаност међу општинама, у 
чему важну улогу у региону треба да имају градови попут Лознице, Ужица, Ваљева и Шапца. 
Поред специфичних видова пољопривреде, предвиђена је значајна улога у развоју  и 
ловства, шумарства, затим индустрије ослоњене на природне ресурсе или модерне 
технологије око већих градова, енергетике хидропотенцијала, као и туризма високог 
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стандарда планинских подручја и бања, који треба да потенцира конкурентност овог 
подручја у ширим оквирима. 

Планом је оцењено да подручје Лознице припада девастираним подручјима Србије, у 
којима су дугогодишња стагнација привреде и процес реструктурирања индустријског 
сектора имали за последицу економску/производну девастацију и драстично смањење броја 
запослених у некадашњим индустријским центрима-градовима, у које спада и Лозница. 
Преполовљена стопа индустријског раста, вишак радне снаге са ниским образовним нивоом 
и квалификационом структуром, неискоришћеност капацитета, ниска ефикасност 
пословања, технолошка неприпремљеност и дезинвестирање, додатно су утицали да 
некадашњи привредни носиоци постану развојно лимитирана подручја. Услед ограничења у 
развоју, индустријски девастиране општине суочене су са израженим економским 
(пропадање индустријских капацитета, неуспели покушаји ревитализације, ниски ефекти 
приватизације), структурним (висока незапосленост) и социјалним проблемима. 

У погледу коришћења земљишта у Мачванском управном округу, може се оценити да 
преко 60% територије Лознице чини пољопривредно земљиште, по чему се Лозница издваја 
из просека Западне и Централне Србије у којој су равноправно заступљене категорије 
пољопривредног и шумског земљишта (по 45%). Нешто преко 30% земљишта представља 
шумско земљиште, док је око 6% грађевинско земљиште. Управо из тог разлога, од посебног 
значаја за подрује Лознице јесте основни циљ у погледу коришћења пољопривредног 
земљишта, и то заштита екосистемских, агроеколошких, економских, пејзажних, 
социокултурних и других важних функција пољопривредног земљишта, упоредо с 
унапређивањем просторно-хетерогених услова за производњу квалитетних пољопривредно-
прехрамбених производа. 

Град Лозница је Просторним планом Републике Србије одређен за урбани центар 
државног значаја. У обухвату функционалног урбаног подручја Лознице налазе се Мали 
Зворник и Крупањ (функционално урбано подручје ФУП државног значаја, са 121.000 
становника). Основни циљ је да просторно-функционални развој Републике Србије буде 
заснован на моделу функционалних урбаних подручја која ће бити инструменти 
уравнотеженог или подношљиво неуравнотеженог просторног развоја Републике Србије. За 
градове и урбана насеља у пограничним подручјима или њиховој близини, у које спада и 
Лозница, предвиђено је доношење посебних закона и подзаконских прописа о посебним  
подстицајним мерама. 

Планом су за сваки од градова одређени потенцијали развоја, при чему су за Лозницу 
посебно наглашени туристички потенцијали, трансгранична сарадња и браунфилд 
индустријске локације. 

У развојном погледу, територија Лознице је највећим делом усмерена ка северу, према 
развојној осовини I ранга, односно према коридору X (деоница граница Хрватске-Београд), 
реци Сави и подручју Срема. Подручје Лознице, на југу, и Богатића и Шапца, на северу, 
представља посебну развојну осовину II ранга.  

У складу са регионалном типологијом општина и градова у Србији према индексу 
демографских ресурса, подручје града Лозница припада демографски ослабљеним 
регресивним подручјима, са просечним демографским параметрима у Србији.   

Према анализираним индикаторима регионалне приступачности на територији 
Републике Србије (потенцијална приступачност путевима и железницом, време до тржишта 
односно центара функционалних подручја, време до најближих регионалних центара), 
подручје Лознице и Мачванског управног округа је далеко испод просека Републике. 

За већи степен интегрисаности простора и веће саобраћајно и економско повезивање 
региона као предуслов равномернијег развоја, за квалитетније функционисање железнице и 
већу доступност корисницима, железничку мрежу Републике Србије потребно је допуњавати 
и ширити. 
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Од значаја за снабдевање подручја Града водом јесте даљи развој Мачванског 
регионалног система за снабдевање становништва водом, који се базира на коришћењу 
вода из алувиона Дрине и Саве. 

Подрчје Лознице заједно са подручјима Шапца и Богатиће представља посебно 
издвојено културно подручје у Србији. Карактеристично је и по томе да се у северозападном 
делу налази Планом дефинисано међународно значајно подручје за птице (IBA). 

Као један од најзначајнијих потенцијала развоја и несумњиво најзначајнији елемент 
концепције развоја туризма у Мачванском округу јесте Бања Ковиљача, која је Просторним 
планом добила највећи ранг као једна од осам бања у Србији од перспективног 
међународног значаја. Просечни протоци воде из постојећих извора и бушотина у просеку 
износе до 20 л/с. На неколико локалитета проток воде прелази 50 л/с (Богатић, Куршумлија, 
Прибојска Бања, Нишка Бања), а само на једној локацији проток воде износи преко 100 л/с 
(Бања Ковиљача). 

Једно од основних ограничења у погледу развоја подручја Лознице се огледа у 
чињеници да је оно означено као једно од једанаест најугроженијих подручја у Србији по 
питању животне средине (Hot Spot). Због тога је Просторни план дефинисао као један од 
приоритетних циљева заштиту и унапређење животне средине као основе уравнотеженог 
развоја, коришћења и уређења простора, односно заустављање даље деградације и 
санацију и ревитализацију угрожених подручја. У погледу ризика од непогода, подручје 
Лознице је угрожено процесом клижења тла (централни и западни део), као и поплавама у 
долини Дрине и Јадра. 

 
 

ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ КОЛУБАРСКОГ И 
МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА („Службени гласник РС“, бр. 11/15) 

 
На подручју Просторног плана изражена је економско-социјална и територијална 

поларизација, претежно између регионалних центара Ваљева и Шапца, као и 
субрегионалног центра Лозница, на једној страни, те осталих општинских центара и насеља, 
на другој. 

Регионалним просторним планом за подручје Колубарског и Мачванског управног округа 
општина Лозница је обухваћена целом површином и процењена као општина са 
развијеношћу од 80 - 100% републичког просека. 

Подручје Просторног плана је у одређеној мери поларизовано између регионалних и 
центара округа Ваљева и Шапца. Снажан директан утицај на источни део подручја 
Просторног плана остварује Београд, посебно на општине и општинске центре Уб и 
Лајковац, а донекле и на Коцељеву и Љиг. Поларизацијски утицај Ваљева и Шапца највише 
осећају насеља на територији ових градова, те у њиховом субрегионалном окружењу. Поред 
њих и град Лозница остварује одређени субрегионални утицај на насеља своје територије, 
затим на насеља општина Мали Зворник и Крупањ, а осећа се и утицај на насеља на левој 
обали Дрине (у Босни и Херцеговини). Основни циљ је уравнотеженији развој функцијских 
подручја већих урбаних центара/система (око Ваљева, Шапца и Лознице) и подстицање 
развоја и умрежавања осталих урбаних и општинских центара (посебно у централном делу 
подручја - Коцељева, Владимирци, Осечина и Уб). 

Највеће морфолошке промене у мрежи насеља одвијају се дуж коридора ДП I и II реда 
где се врши функционално и физичко спајање насеља, што је уочљива аналогија са 
развојем других агломерација урбаних насеља Републике Србије сличних функција и 
демографске величине. Развитком агломерација долази до планског, али и делимично 
спонтаног, релоцирања индустријских погона из урбаних центара у приградска села, што 
утиче на даљи развој нових предузећа, њима комплементарних услужних делатности и 
комуналне инфраструктуре, чиме се шире урбанизацијски утицаји у окружење. Ово је 
посебно изражено око Ваљева, Шапца и Лознице, као и у Посавини и доњем току Колубаре. 
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У просторној структури привреде Лозница спада у регионални индустријски центар (са 
1.000 - 5.000 запослених у овом сектору) Лозница (са 14.293 укупно запослених од којих је 
2.746 индустријских радника); 

Производни капацитети смештени су у неколико већих привредно-индустријских, 
индустријских зона и појединачних локалитета у свим градовима/општинама. Највеће 
индустријске зоне су у Шапцу, Ваљеву и Лозници, као и у Богатићу, Коцељеви, Љубовији и 
Малом Зворнику. 

Природни и створени потенцијали за развој туризма: на подручју Лозница - Јадар - 
Дрина: Бања Ковиљача са балнеолошким и туристичким садржајима, урбани центар 
Лознице са јавним садржајима и манифестацијама, излетиште на Гучеву, Бања Бадања, 
села и др. Планирани и могући нови туристички центри, места и понуда у простору на 
подручју Лозница - Јадар - Дрина: могући аква- комплекс на Дрини, уређење риболовних 
стаза и ревира, летњих излетничких стаза, ловишта, и друго. Циљ је комплетирање и 
заокруживање постојеће туристичке понуде: бањског и градског туризма. 

Један од посебних циљева привредног развоја на подручју Просторног плана јесте 
подстицање развоја индустријских зона (посебно Ваљева, Лознице и Шапца).  

На нивоу регионалног просторног развоја један од предуслова равномернијег развоја 

како подручја плана тако и самог града Лознице јесте побољшање саобраћајне 
приступачности подручја два округа. Ревитализација и модернизација постојећих 
железничких пруга (Београд - Бар и Рума - Шабац - Лозница - Брасина - Зворник) и 
завршетак изградње железничке пруге Ваљево - Лозница (у будућности и изградња 
железничке пруге Београд - Обреновац - Шабац). Од приоритетног значаја биће јачање 
функцијских веза у постојећим и планираним развојним појасевима: националног значаја: 
делови савског, дринског и ибарског појаса; регионалног значаја: јадарско - колубарски појас 
Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац са везом са ибарском развојном осовином и Шабац - 
Владимирци - Коцељева - Ваљево са везом са савском развојном осовином; и 
субрегионалног и локалног значаја: Ваљево - Љубовија и Лозница - Крупањ са везама за 
дринску и јадарско - колубарску развојну осовину; туристички центар (у даљем тексту: ТЦ) 
Дивчибаре - Мионица - Љиг са везом са колубарском и ибарском развојном осовином. 

Подручје Просторног плана има могућност остваривања прекограничних веза са Босном 
и Херцеговином и Републиком Хрватском кроз институционалну сарадњу на међународном, 
међудржавном, међурегионалном и локалном нивоу. За саобраћајно и привредно 
повезивање Републике Србије и Босне и Херцеговине значајна ће бити изградња 
железничке пруге Ваљево - Лозница и даље ка Републици Српској (Зворник - Брасина), а за 
повезивање са Републиком Хрватском - Паневропски коридор X. 

У просторној структури индустрије водећу улогу имаће и даље постојећи привредно- 
индустријски урбани центри и развојни коридори: регионални индустријскицентар - Лозница; 
субопштински центри и друга мања насеља у којима су лоцирани различити привредни, 
производни, туристички, услужни и други садржаји; и специфични привредни центри - 
туристички, бањски, здравствени, рударски, и други. 

На подручју Просторног плана предвиђено је 18 индустријских зона и неколико осталих 
локалитета. Индустријске зоне су претежно гринфилд карактера, уз мању површину зона 
мешовитог и браунфилд типа. Највећи део гринфилд локалитета предвиђен је у урбаним 
центрима Ваљева, Шапца и Лознице (око 2.000 ha или 73,7%). Постоји могућност изградње 
индустријских паркова у Ваљеву (Холдинг корпорација "Крушик"), Лозници и Шапцу (са 
слободном зоном). 

Туристичке дестинације: Подрињско - јадарска дестинација у доњем Јадру поред Дрине, 
између Гучева и Цера, претежно у оквиру града Лозница (Мачвански округ), у склопу Дрине 
као националног транзитно-пловног и турно туристичког правца, са примарним ресурсима 
речне обале и секундарним туристичким простором у залеђу. Ова дестинација обухвата: 
бањски центар Бању Ковиљачу са балнеолошким и туристичким садржајима, урбани центар 
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Лозницу (са наглашеним јавним службама и садржајима у функцији туризма, и планираним 
спортско- рекреативним комплексом на Дрини), излетиште на Гучеву, бањско место Бања 
Бадања, као и културну и природну баштину у Јадру (посебно Тршић, меморијални 
споменици и манастири), мале планиране риболовне и рекреативне пунктове на Дрини, уз 
гравитирајућа села, ловишта, риболовне ревире, и друго. Предвиђен је развој туристичких 
производа: бањског, водног, градског, сеоског и туризма специј алних интереса. 

Комплетирање путне мреже: измештање ДП IБ 26 и 27 у циљу подизања квалитета овог 
путног правца, у складу са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора ДП I реда 21 Нови Сад - Рума - Шабац и ДП I реда 19 Шабац - Лозница. У 
перспективи овај путни правац омогућиће повезивање коридора аутопутева - Коридора X 
(Е75 и Е70) и коридора Vc (правац Будимпешта - Осијек - Сарајево - Мостар - Плоче), а 
преко ДП IБ 20 и ДП IБ 10 и са Коридором IV (веза са Румунијом); измештање деонице ДП IБ 
27 Ваљево - Лајковац у нови коридор од везе измештене деонице са северном обилазницом 
урбаног центра Ваљева на ДП IБ (са два варијантна решења) до прикључка на будућу петљу 
"Лајковац" на аутопуту Е-761, у циљу обезбеђења квaлитeтнe сaoбрaћajнe везе зaпaднoг и 
средишњег дeлa цeнтрaлнe Србије (града Ваљева и општита Лознивд, Осечита, Лajкoвaц, 
Лaзaрeвaц и Aрaнђeлoвaц); 

Развојем железничке инфраструктуре и железничког саобраћаја повећаће се квалитет и 
модалност саобраћајне доступности подручја Просторног плана  и то :завршетком изградње 
магистралне једноколосечне електрифициране железничке пруге Ваљево - Лозница 
(Липница) за мешовити саобраћај и за мaксимaлну брзину дo 120 km/h, укупне дужине око 68 
km, рaди пoвeзивaњa железничких пруга Бeoгрaд - Ресник - Пожега - Врбница - државна 
граница - Бијело Поље и Румa - Шaбaц - Зворник. Траса и објекти на овој железничкој прузи 
ближе се утврђују и реализују на основу Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево - Лозница; 
ревитализацијом и модернизацијом (електрификација) постојеће регионалне једноколосечне 
пруге Рума - Шабац - Лозница - Брасина - Зворник са изградњом капацитета за повезивање 
значај них корисника железничких услуга; 

Мачвански регионални систем за снабдевање насеља водом Овај регионални систем 
ослања се на врло богата изворишта подземних вода у алувиону Мачве у простору који је 
омеђен Дрином, Савом и Церским ободним каналом, као и у алувиону Подриња све до Бање 
Ковиљаче. Изворишта подземних вода омогућавају да се из њих потпуно и поуздано 
подмирују потребе за водом у градовима Шапцу и Лозници, те у општини Богатић, али да се 
билансни вишкови могу усмерити и према Срему, у коме недостају квалитетне воде за 
снабдевање насеља. Водоводи насеља у општинама Лозница и Богатић ће се и даље 
развијати као аутономни субсистеми, али је у даљој будућности могуће повезивања у ј 
единствену целину у оквиру Мачванског регионалног система. 

Предвиђене су потенцијалне локације за 62 МХЕ, укупне снаге од око 25 MW и укупне 
производње од око 82 MWh, међу којима и три на територији Лознице. 

Предвиђена је изградња разводних гасовода: Батајница - Шабац - Лозница - Република 
Српска који ће бити паралелан са постојећем разводним гасоводом РГ 04 - 05 (у коридору 
постојећег гасовода); 

Предвиђена је изградње две регионалне депоније на подручју Просторног плана 
("Каленић" на територији општина Уб и Лајковац, потенцијална локација Кривића ада на 
територији града Лознице) и једне ван подручја Просторног плана ("Шашинци" на територији 
града Сремска Митровица). 
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ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ВАЉЕВО – ЛОЗНИЦА („Службени гласник PC", број 
1/13); 

 

Железничка пруга Ваљево-Лозница обухвата делове административних подручја 
градова Ваљева и Лознице и општина Осечина и Крупањ. 

Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке 
пруге Ваљево–Лозница обухваћено је 17 катастарских општина (Брадић, Цикоте, Доња 
Бадања, Доње Недељице, Драгинац, Филиповићи, Горње Недељице, Горњи Добрић, 
Грнчара, Јаребице, Козјак, Липница, Симино брдо, Слатина, Ступница, Шор, Шурице ). 

Посебна намена у оквиру Просторног плана је планирана једноколосечна железничка 
пруга у дужини од 68 km, од железничке станице Ваљево до прикључка на постојећу 
железничку пругу Рума–Шабац–Зворник код насеља Липнички Шор и то у коридору који 
обухвата пружни и заштитни пружни појас. Између станица Ваљево и стајалишта Липница 
предвиђене су међустанице Причевићи, Осладић, Осечина, Завлака и Драгинац. Пруга 
Ваљево–Лозница је вододелничка. Утврђено је да ће траса пруге да се пружа долином река 
Колубаре и Градац, а изнад ушћа Јабланице и Обнице прелазиће реку Јабланицу и тунелом 
"Јовања" избијати у долину реке Обнице, да би код Причевића ушла у долину реке 
Каменице до тунела "Трифковић". После тунела улазиће у долину потока Мочионик и 
Белоречке реке, а код села Драгинац у долину Јадра и једним делом у долину Корените до 
везе са пругом Рума - Шабац - Зборник распутницом Липица. 

Рeзeрвишe сe прoстoр зa кoридoр jeднoкoлoсeчнe железничке пругe Вaљeвo–Лoзницa 
дужинe oкo 68 km и ширинe oкo 400 m кojи oбухвaтa: пружни пojaс ширинe 16 m и oбoстрaнe 
пojaсeвe зaштитe oд пo 50 m, зaштитнe пружнe пojaсeвe oд пo 200 m рaчунajући oд oсe 
крајњег кoлoсeкa. Ширинa зaштитних пojaсeвa жeлeзничкe пругe у инфрaструктурнoм 
кoридoру рeдукуje сe нa минимaлнo мeђусoбнo рaстojaњe пружнoг пojaсa oд путнoг пojaсa 
мaгистрaлнoг путa М-4 и вoднoг зeмљиштa Oбницe, Кaмeницe и Jaдрa. Већи део терена 
припада сливном подручју Колубаре, с обзиром да је траса пруге од km 0+000 до km 19+500 
планирана долином река Обнице и Каменице. Део терена од km 19+500 до 32+306,42 
припада сливном подручју Јадра, где је траса пруге планирана долином потока Мочионик, 
Вишке (Беле) реке и Јадра. Од km 39 + 117 – 68 + 041 подручје припада сливу реке Јадар 
као десне притоке Дрине. 

Привредну структуру подручја Просторног плана карактерише доминација индустријског 
сектора и аграрног начина привређивања, уз релативно развијене делатности терцијарног 
сектора (трговина, саобраћај, туризам и друго).  

На простору града Лознице пољопривреда је доминантна привредна делатност. 
Индустријски капацитети су застарели и у великим структурним проблемима, при чему је 
производња заступљена у Лозници, Трбушници, Бањи Ковиљачи, Лешници и Зајачи. Главне 
индустријске гране су: текстилна индустрија, прехрамбена и кондиторска индустрија, 
прерада дрвета, прерада метала, грађевинска индустрија, хотелијерство и угоститељство. 

Планско подручје, жeлeзничкe пругe Вaљeвo-Лoзницa, је лоцирано на простору које 
поседује значајне потенцијале за развој туризма. У непосредној близини планиране пруге се 
налазе Ваљевске планине, са Медведником, Јаблаником, Повленом, Маљеном са 
Дивчибарама, Сувобором са Рајцем, Соколским планинама са Бобијом, Јагодњом, Гучевом 
и друго.  

Изградњом пруге би се омогућило повезивање подручја града Ваљева, које већ 
представља значајан транзитни простор, са подручјем града Лозница, које поседује значајне 
туристичке потенцијале (здравствени туризам – Бања Ковиљача и културно-
манифестациони и образовни туризам – Тршић и Троноша). Туризам је врло развијен у зони 
Бање Ковиљаче, а ту су и многе природне и друге погодности будући да се у близини налазе 
значајни туристички локалитети: Тршић, Троноша, Гучево, Цер и Текериш. Развој туризма се 
не може посматрати одвојено од укупног територијалног развоја. Укупни територијални 
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развој у великој мери зависи од саобраћајне повезаности (изградња пруге Ваљево – 
Лозница), која ће допринети бржем и значајнијем развоју туризма, а који ће имати позитиван 
утицај на развој локалних заједница, а нарочито на развој руралних подручја. 

Железничка инфраструктура: Изградња пруге започела је новембра месеца 1991. 
године и са прекидима радови су трајали до почетка 2001. године. Радови су изведени на у 
дужини од 40 km. Завршетком пруге били би скраћени и железнички путеви западне Србије 
ка Бару, Македонији и Грчкој. Пут роба из Босне и Херцеговине ка Македонији и Блиском 
истоку смањује за 190 km, а за јужну и југоисточну Србију за 160 km, за Бар 170 km, Краљево 
140 km, а за Сталаћ 60 km. 

Путна инфраструктура: У склопу подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Ваљево – Липница егзистира подсистем друмског саобраћаја, који 
представља окосницу саобраћајног система у постојећем стању, а друмска инфраструктура 
обухвата државне путеве I реда, државне путеве II реда, општинске путеве, некатегорисане 
путеве, као и делове уличне мреже Осечине, Ваљева и др. Кроз подручје посебне намене 
обухваћено овим просторним планом пролази државни пут I реда бр. 23 (23 (део 
некадашњег државног пут I реда бр. 4) повезује: Лозницу – Осечину – Ваљево – Лајковац – 
Лазаревац – Аранђеловац – Крћевац (до везе са државним путем број 16).), а са западне 
стране га „пресеца” државни пут I реда бр. 21 (преклапа се са некадашњим државним путем 
I реда бр.19) повезује: Остружницу – Обреновац – Шабац – Лозницу – државну граница са 
Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник – Нови мост) и са источне стране 
државни пут I реда бр.13 (раније бр.21). У склопу граница посматраног подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево–Лозница (Липница) пролазе и 
делови државних путева II реда бр. 257, бр. 127, бр. 127а, бр. 211, бр. 208, бр. 207, бр. 270а, 
бр. 113, бр. 111, бр. 213, бр. 206а, бр. 259, према ранијој категоризацији путева (пре ступања 
на снагу „Уредбе о категоризацији државних путева”, („Службени гласник РС”, број 14/12), 
односно делови државних путева II реда и општинских путева (према новој категоризацији). 
Посматрана путна мрежа на подручју Просторног плана захтевају примену мера 
рехабилитације (пресвлачење коловоза) и реконструкције појединих деоница (ради 
побољшања геометрије и техничких елемената трасе тих путева), уз константно одржавање 
проходности у току целе године на појединим путним деоницама. 

Просторним планом града Лознице резервисан је простор за деоницу државног путу I 
реда (измештање трасе деонице државног пута I реда бр. 21 /по претходној категоризацији 
држ. пута бр.19/) на путном правцу Шабац–Лозница. 

У периоду после 2014. године Просторним планом Републике Србије предвиђена је 
реконструкција и рехабилитација дела државног пута I реда бр. 23 (држ. пут бр.4 по 
претходној категоризацији) на деоници Лозница–Ваљево. 

Eлeктрo прeнoснa мрежа номиналног напона 110kV и дистрибутивнa мрeжa напона 35 
kV, 10kV и 0.4kV на коридору Ваљево–Лозница je рaзвиjeнa и oмoгућaвa снaбдeвaњe скoрo 
свих пoтрoшaчa нa конзумном пoдручjу коридора.  

Траса пруге Ваљево – Лозница не пролази кроз зоне санитарне заштите изворишта 
надлежних ЈКП. Становништво града Лознице се снабдева водом за пиће са изворишта 
,,Зеленица” које се налази у Бањи Ковиљачи. Недалеко од овог првобитног изворишта, 
узводно Дрином, такође у алувијалној равни отворено је ново извориште на локацији ,,Горње 
поље”, како би се повећао капацитет изворишта и тако задовољиле потребе становништва. 
Изворишта су изван обухвата плана. На територији Лознице постоје и сеоски водоводи. 
Највећи сеоски водовод на подручју града Лозница је водовод ,,Дубоко–Гњила–Грнчарско 
гробље”. Извориште овог водовода налази се у близини Дубоког потока. Преко овог 
водовода снабдевају се насеља Горње и Доње Недељице, Грнчари и део Корените и 
Руњана. 

Реализацијом планског документа оствариће се основни циљеви: изградња железничке 
пруге Ваљево–Лозница, ради повећања обима овог модалитета саобраћаја и 
растерећивања друмског саобраћаја; Повезивање општина Мачванског и Колубарског 
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управног округа и Тузланског кантона у Федерацији БиХ и општине Зворник (Република 
Српска); Јачање регионалних веза и економске сарадње унутар региона и прекогранично; 
Комплетирање транзитног пута од Истока ка Западу и обратно,Повезивању постојеће мреже 
пруга Републике Србије и Федерације БиХ, пре свега пруга Београд – Бар и Шамац – 
Сарајево – Плоче; Подстиче се привредни развој ужег гравитационог подручја пруге; 
Растерећују се преоптерећени делови постојеће путне мреже; Повезивање друмске и 
железничке инфраструктуре ради омогућавања интермодалног вида превоза људи и 
транспорта терета; Обезбеђење одговарајућег размештаја денивелисаних укрштања 
општинских путева са железничком пругом, ради обезбеђења квалитетног повезивања 
(јавних и некатегорисаних) општинских путева у ширем појасу заштите пруге; 
уравнотеженији развој функцијских подручја већих урбаних центара/система (око Ваљева и 
Лознице) и подстицање развоја и умрежавања осталих урбаних, и специфичних мањих 
развојних центара (посебно у централном делу подручја – Осечина); успостављање одрживе 
структуре привреде подршком eфикасном економско-еколошко рeструктурирању 
индустријског и агро-комплекса, енергетике, рударства, грађевинарства и туризма; 
активирање нових привредних делатности заснованих на знању, иновацијама и усвајању 
нових технолошких решења, и повећање учешћа high-tech грана; рaзвoj спeцифичнe, 
прeпoзнaтљивe туристичкe пoнудe; Наменско и целовито коришћење, уређење и заштита 
водних ресурса на целом предметном подручју;развој инфраструктурних мрежа; Рационално 
коришћење и заштита природних ресурса (нарочито из категорија делимично или потпуно 
необновљивих) и културних добара; 

Изградњом пруге Ваљево–Лозница остварила би се веза између Руте IV и Коридора Vc 
који повезује Мађарску, Хрватску и Босну. Kомплетираће се јужна магистрала и на тај начин 
успоставиће се директна железничка веза западне Србије са Босном, Крајином и лукама на 
северном и средњем Јадрану. 

Траса пруге пролази уз археолошке локалитете: Археолошки локалитет Кривајевица, 
Цикоте, О Лозница. 

Траса железничке пруге Ваљево – Лозница се у постојећем стању укршта са постојећом 
мрежом друмских саобраћајница, при чему сви укрштаји са пругом морају бити 
денивелисани. 

Заштита животне средине: Експлоатацијом пруге Ваљево – Лозница која је 
електрифицирана, не нарушава се битно квалитет чинилаца животне средине. уколико се 
придржава мера заштите животне средине. Пруга, као линијски објекат, представља у 
нормалном режиму одвијања саобраћаја вид саобраћајнице која релативно мало утиче на 
загађивање земљишта, површинских и подземних вода. Потребно је обратити посебну 
пажњу на мере превенције и мере заштите од удесних ситуација. 

Дуж пруге се могу очекивати прекорачења дозвољених законских нивоа буке . Да би се 
обезбедили законски прописани нивои буке на угроженим стамбеним објектима као основна 
мера предвиђају се конструкције за заштиту од буке. Максимална висина заштитне 
конструкције ограничена је на 4 метра на терену, док је на мостовским конструкцијама 
ограничена на 2 метра. Конструкције за заштиту од буке праве се коришћењем 
апсорпционих материјала. Код објеката које није оправдано штитити конструкцијама за 
заштиту од буке, као и код објеката код којих и поред примене конструкција долази до 
значајног прекорачења дозвољених нивоа потребно је применити друге мере заштите. 

Изградња железничке пруге: Пругу Ваљево–Лозница пројектовати као једноколосечну 
пругу са техничким елементима за брзину од 120 km/h и осовинско оптерећење од 225 kN.  

Станица Драгинац - Дужина станице Драгинац од почетка скретнице бр. 1 на 
km52+112.56 до почетка скретнице бр. 6 на km52+270.21 износи L=842.35m. 

Траса пруге Ваљево – Лозница на деоници Ваљево – Липница од стационаже 0+000 до 
стационаже 39+117,80 је на четири места у колизији са Државним путем бр. 23, 1Б реда, 
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Лозница – Осечина – Ваљево. Поред ових колизија на три локације планирана је изградња 
прикључних раскрсница. 

Имплементација просторног плана: Посебна намена у оквиру просторног плана ће се 

директно спроводити, за железничку пругу и све елементе и објекте, који су у технолошкој 
функцији пруге, на целом подручју плана у све 4 административне целине. Остала планска 
решења ван подручја посебне намене ће се спроводити по смерницама из просторних 
планова јединица локалне самоуправе (Ваљево, Осечина, Крупањ и Лозница). 

 
 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 21 НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ И 
ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 19 ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА („Службени гласник РС“, број 40/11 
и 88/17) 

 

Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног 
пута I реда бр. 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница 
("Службени гласник РС", број 40/11), обухваћени су делови осам јединица локалне 
самоуправе са 44 катастарске општине. Нови Сад-град, Сремски Карловци, Ириг, Рума, 
Сремска Митровица-град, Шабац-град, Богатић, Лозница –град (Доњи Добрић, Јелав, 

Клупци, Козјак, Лешница Град, Лешница Село, Лозница Град, Лозница Село, Ново Село, 
Руњани, Стража, Чокешина, Шор). 

Просторним планом обезбедиће се неопходни просторни услови за повезивање 
коридора X и његовог крака X b са коридором IV преко државних путева I реда бр. 7 и бр. 21 
(на делу румунска граница- Зрењанин - Е-75 - Нови Сад - Рума - Е-70) и даље повезивање у 
правцу коридора државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница. 

Поред бољег повезивања са непосредним (Република Босна и Херцеговина, Република 
Хрватска) и ширим међународним окружењем најзначајнији интрарегионални ефекти 
реализације коридора огледају се у побољшању регионалне позиције у домену 
приступачности, у саобраћајном растерећењу урбаних подручја (обилазница око Новог 
Сада, Ирига, Руме, Шапца и Лознице) и уклањању транзита са подручја Националног парка 
"Фрушка гора" (изградња тунела). 

За државни пут I реда бр. 21 Нови Сад-Шабац и бр. 19 Шабац-Лозница урађен је 
Генерални пројекатн (пројектант: Институт за путеве Београд). 

Основни циљ израде Просторног плана односи се на успостављање квалитетне 
саобраћајне везе Нови Сад-Шабац-Лозница, јачање саобраћајне и економске повезаности 
насеља са суседним подручјима и ширим регионима што, уз организован просторни развој, 
заштиту и уређење, представља неопходни предуслов за повећање конкурентности овог 
подручја. 

Оперативни циљ: утврђивање оптималног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови 
Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница и саобраћајне мреже свих 
јавних (категорисаних и некатегорисаних) путева у окружењу коридора, уз уважавање 
европских стандарда и просторно-функционалних и еколошких критеријума за одржавање 
еколошких параметара и карактеристика животне средине и одрживог развоја, посебно у 
специфичним подручјима (природна и заштићена добра) кроз које коридор пролази. Овим би 
се створили оптимални услови повезивања свих општина и окружења, како са овим путним 
капацитетом тако и са сировинским залеђем - атаром, ради задржавања постојећих - 
утврђених веза и снижавања трошкова транспорта: Утврђивање конфликтних тачака 
"сукоба" са постојећим /планираним садржајима и наменама и предлог разрешења, 

На деоници Шабац-Лозница постојећи пут има лош ниво услуге због бројних насељених 
места кроз које пролази. С обзиром на то да постојећа траса не може да буде побољшана у 
складу са стандардним капацитетима, нови пут са две траке који обилази насељена места 
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мора да задовољи потребе. Према Генералном пројекту нова веза између Шапца и Лознице 
је коловоз за две траке у планском периоду, али је неопходно омогућити будуће проширење 
на дупли коловоз са две траке приликом откупа земљишта. 

Регионални значај система и функционалне везе подручја које је у обухвату Просторног 
плана: инфраструктурни - међународни путни коридори, међународни железнички коридори, 
пловни путеви, луке (Нови Сад-Шабац), телекомуникације; водни - "повезивање река" Дунав-
Сава-Дрина; привредни - "пут хемије" Нови Сад-Шабац-Лозница и "пут пољопривреде" 
Срем-Мачва-Подриње; повезивање насеља (повећање доступности и приступачности 
подручја). 

У обухвату Просторног плана налазе се, према функционалној хијерархији центара, 
следећи центри: Нови Сад, центар функционално урбаног подручја међународног значаја, 
Шабац и Лозница, центри функционално урбаног подручја државног значаја, Рума, 
субрегионални центар, Сремски Карловци и Ириг, општински центри. Изградња и развој 
коридора државног пута бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и бр. 19 Шабац-Лозница, 

комунално опремање свих насеља, боље повезивање сеоских са градским насељима 
омогућиће економски развој целе територије, односно бољи и равномернији просторни 
размештај привредних активности, а самим тим и заустављање односно смањивање одлива 
сеоског становништва у градове и промене у начину и режиму коришћења земљишта. 

Изградња и развој инфраструктурног коридора имаће на средњи и дужи рок посредне и 
непосредне утицаје на подручје Просторног плана и гравитирајуће окружење- даље јачање 
постојећих полова развоја односно Новог Сада, Руме, Шапца и Лознице, али и равномернији 
развој целе територије и смањивање емиграције становништва из села у градове. 

Велики значај квалитетног саобраћаја (нарочито путне инфраструктуре) за обимнији 
развој туристичког промета на простору обухвата Просторног плана проистиче из следећих 
важнијих чињеница: коридор Нови Сад-Шабац-Лозница има значајну транзитно-саобраћајну 
позицију, што захтева већу пропусну моћ саобраћајница, нарочито друмских, у укупном 
промету туриста велики удео имају индивидуална и породична туристичка кретања, из чега 
проистиче повећано присуство аутомобила на путевима у време сезоне и потреба веће 
пропусне моћи саобраћајница. 

Железнички саобраћај у обухвату Просторног плана потребно је реафирмисати кроз 
модернизацију и реконструкцију постојећих капацитета: колосека, станичних капацитета и 
комплетне саобраћајно-сигналне опреме. У обухвату Просторног плана налазе се деоница  
пруге  Ваљево-Лозница, пројектовање, изградња. 

У мачванском регионалном систему, капацитети изворишта подземних вода су већи од 
потреба овог подручја. Овај систем, као извориште висококвалитетне воде користи 
подземне воде алувиона Мачве и Посавине, површинске воде и локална изворишта, 
снабдевајући насеља у општинама: Шабац, Богатић, Лозница, Мали Зворник, Осечина, 
Љубовија, Владимирци и Коцељева. Већи део захваћених вода из дринског алувиона 
(извориште на потезу Бадовинци-ушће Дрине у Саву) може се одводити према Срему, за 
потребе снабдевања водом Срема, са могућношћу повезивања са београдским, 
новосадским и јужнобачким системом. 

На територији Лознице јавно водоснабдевање, у границама коридора, врши се 
захватањем подземних вода на следећим извориштима: Старо и ново извориште "Лозница" 
укупног средњег дневног капацитета Q = 200 l/s. 

У разматраном коридору државног пута I реда Нови Сад - Лозница не постоје значајни 
системи за наводњавање пољопривредних површина. У даљој перспективи предвиђа се 
изградња хидросистема "Сава-Тамнава-Колубара", чији подсистеми "Поцерско-посавски" и 
"Мачвански" потенцијално могу бити у интеракцији са коридором пута. Предвиђа се да се 
већи део система реализује реконструкцијом постојећих система за одводњавање и 
уградњом реверзибилних агрегата у црпним станицама, који би пумпали воду у оба смера. 
Највеће потребе за одводњавањем су на најнижим површинама Мачве са Подрињем до 
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Лознице, као и Посавине од ушћа Думаче до Церског ободног канала. Бројне мање реке у 
Мачви и у региону Лознице представљају главне сабирне реципијенте разгранате каналске 
мреже и мањих природних водотока нижег реда. Сви већи природни водотоци у Мачви, 
Подрињу и Посавини: Засавица, Јерез, Бела река са Мутницом, Думача, Добрава, Јадар и 
Лешница представљају посебне хидролошке целине преко којих се врши евакуација 
сувишних вода из разматраног подручја. 

Правила уређења и организације земљишта: 

Путни потез V Шабац-Липнички Шор Деоница Шабац (Штитар)-Липнички Шор 
Непосредно пред насеље Штитар траса пута напушта обилазницу и развија се 

северозападно од железничке пруге Рума-Шабац - државна граница - (Горња Борина). За 
деоницу од Штитара до Лознице предлаже се четворотрачни пут целом дужином, са истом 
ширином коридора као на деоници Нови Сад-Шабац. Све до места Петловача траса прати 
коридор постојеће пруге, одакле се даље приближава десној обали Дрине, чиме обилази сва 
мања насеља лоцирана уз пругу. 

 
Путни потез VI: Липнички Шор - Лозница (Шепак), Деоница Липнички Шор – 

Лозница (Шепак) 

Код насеља Липнички Шор прикључује се на државни пут бр. 19 и на том месту је 
предвиђена једина кружна раскрсница на траси, с обзиром на укрштање путева са 
приближним обимом саобраћаја. Последња деоница пута се у потпуности поклапа са 
постојећом обилазницом Лознице и завршава на скретању за гранични прелаз Шепак, са 
БиХ. 

За деоницу Шабац - Лозница неопходно је урадити измену Генералног пројекта или 

нови Генерални пројекат. 

Обезбеђење приступачности магистралном правцу (Каћ) ДП бр. 7 - (Е-75) Нови Сад - 
Рума (Е-70) – Шабац - Лозница свим корисницима омогућиће се формирањем довољног 
броја укрштања и петљи на којима ће се обављати размена возила са мрежом путева ниже 
категорије. Обезбеђењем паралелних путних праваца (сервисно-сабирних саобраћајница) и 
изградњом денивелисаних укрштања (подвожњаци и надвожњаци) омогућиће се 
комуникација различитих страна инфраструктурног коридора без утицаја на услове одвијања 
саобраћаја на предметном путном правцу ДП бр. 21 и бр. 19. 

Класичне површинске раскрснице предвиђене су као укрштаји вишетрачног или 
двотрачног пута са постојећом и планираном путном мрежом са пуним или делимичним 
програмом веза. Тамо где је су простор и саобраћајна ситуација дозвољавала планиране су 
и кружне раскрснице (урбане зоне градова - Шабац и Лозница). 

Генералним пројектом мостова на ДП I реда бр. 21 и бр. 19, Нови Сад- Рума-Шабац-
Лозница су обухваћени, разматрани и обрађени сви карактеристични објекти у трупу пута по 
питању ширине коловоза, типског распона, дужине објекта, начина фундирања и врсте 
препреке. Дат је и типски надвожњак за прелазе преко магистралног пута. 

Смернице и услови за делове територије у обухвату Просторног плана за које је 
предвиђена израда урбанистичког плана- Деоница Шабац-Лозница, комплексе намењене 
пратећим путним садржајима, за грађевинска подручја уз државне путеве I реда. 

Деоница Шабац – Лозница - Од обилазнице око Шапца до граничног прелаза 

Трбушница је неопходна израда ПДР-е уз примену правила уређења из овог плана и 
техничких елемената пута који ће бити дефинисани у Генералном пројекту за четворотрачни 
пут. Изради плана детаљне регулације претходи измена Генералног пројекта или израда 
новог за тај део трасе Планове детаљне регулације на овог деоници могуће је израдити у 
складу са функционалним и просторним елементима у оквиру путног коридора (70 m , тј 2 х 
35 m). 
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Путни садржаји Одморишта и станице за снабдевање горивима, као пратећи путни 

садржаји, се могу градити уз све путеве, на деоницама унутар и ван насеља, придржавајући 
се основних одредби које произлазе из Закона о јавним путевима . Уз јавне путеве се могу 
градити и пословни објекти, објекти за смештај пољопривредне механизације, складиштење 
и прераду пољопривредних производа. Ове садржаје уз јавне путеве препоручљиво је 
координисано везивати на државне путеве преко сервисне саобраћајнице, са 
периодичношћу од минимално 800 m између прикључака. За све објекте који имају директан 
прикључак обавезан је преплет од мин. 800 m (крај улива и почетак излива). Стационаже 
пратећих садржаја су из тог разлога оријентационе. 

У зонама грађевинских подручја већих урбаних агломерација - градова, подручја 
повећане саобраћајне тражње (Нови Сад, Рума, Шабац, Лозница) уз државни пут је 
обавезна изградња сервисних саобраћајница са свођењем истих на унапред утврђене 
саобраћајна чворишта - раскрснице, што ће се дефинисати кроз израду Планова детаљне 
регулације. 

 
Национална стратегија одрживог развоја 

 
Национална стратегија одрживог развоја дефинише одржив развој као циљно-оријентисан, 
дугорочан (континуиран), свеобухватан и синергетски процес који утиче на све аспекте 
живота (економски, социјални, еколошки и институционални) на свим нивоима. 
Циљ Националне стратегије одрживог развоја је да доведе до равнотеже три кључна 
фактора, односно три стуба одрживог развоја: одрживог економског раста и привредног и 
технолошког развоја, одрживог развоја друштва на бази социјалне равнотеже, заштите 
животне средине уз рационално располагање природним ресурсима, спајајући их у једну 
целину подржану одговарајућим институционалним оквиром. 
 
 
Национални програм заштите животне средине 
 

Овим програмом су дефинисани стратешки циљеви политике заштите животне средине, као 
и специфични и приоритетни циљеви за ваздух, воду, земљиште и утицаји појединих 
сектора на животну средину. Предложене реформе обухватају реформе регулаторних 
инструмената, економских инструмената, система мониторинга и информационог система, 
система финансирања у области заштите животне средине, институционална питања и 
захтеве везане за инфраструктуру у области заштите животне средине.  
Дефинисани циљеви значајни за Стратешку процену су : 
 
У области квалитета вода: 

 отклоњено преклапање надлежности у областима управљања водама и заштите вода 
и побољшана међу-институционална координација у области вода  

 дефинисане зоне заштите свих налазишта подземних вода као и акумулација које се 
користе за водоснабдевање; 

 израдити регистар извора загађивања вода у Агенцији за заштиту животне средине  
 побољшати квалитет воде у водотоковима смањењем испуштања непречишћених 

индустријских и комуналних отпадних вода; 
 обезбедити пречишћавање комуналних отпадних вода у насељима у којима постоји 

организовано снабдевање водом а које значајно утичу на непосредни реципијент и на 
квалитет вода у осетљивим зонама;  

 повећање степена обухваћености јавним канализационим системима на 65% 
становника; 

 
У области управљања отпадом: 
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 изградња регионалних центара за управљање отпадом у сваком региону према 
техничким и оперативним захтевима из Директиве о депонијама 99/31/ЕЗ и 
одговарајућом домаћом законском регулативом;  

 увођење одвојеног сакупљања и третмана опасног отпада из домаћинстава и 
индустрије; 

 санирати постојећа сметлишта и извршити ремедијацију истих, који представљају 
највећи ризик по животну средину; 

 јачање професионалних и институционалних капацитета за управљање опасним 
отпадом;  

 увести рециклажу појединих врста индустријског отпада (јонска смола, минерална 
вуна, пепео итд);  

 
У области заштите земљишта: 
 

 успостављен програм системског праћења квалитета земљишта и формирана база 
података о стању земљишта урбаних средина;  

 смањење угроженог земљишта ерозијом за 40% извођењем антиерозионих радова и 
увођењем ефективних мера за контролу ерозије; 

 
У области заштите буке 
 

 унапређен мониторинг буке у животној средини  
 
У области природе, биодиверзитета и шума: 

 очување, унапређење и проширење постојећих шума; 
 успостављање еко коридора за фрагментисане фрагилне екосистеме; 

 
У области индустрије: 
 

 повећан степен пречишћавања индустријских отпадних вода; 
 увођење чистије производње и система управљања заштитом животне средине 

(ЕМАС) у бројна индустријска постројења; 
 повећање енергетске ефикасности и уштеда сировина у индустрији. 

 
У области енергетике: 
 

 рекултивација постојећих депонија пепела; 
 повећана енергетска ефикасност у свим секторима производње и потрошње енергије; 

Ефикасна примена прописа којима се уређује управљање отпадом; 
 прикључивање индивидуалних домаћинстава на систем даљинског грејања или 

грејања на гас;  
 подизање нивоа свести и образовања у погледу повећања енергетске ефикасности и 

коришћења обнвољивих извора енергије; 
 
У области пољопривреде и шумарства: 
 

 увођење система контролисане употребе ђубрива и средстава за заштиту биља на 
пољопривредном земљишту ради смањења утицаја на животну средину; 

 
 
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 
2030.  
Од циљева значајних за Стратешку процену издвајају се: унапређивање заштите животне 
средине на локалном нивоу; Свеобухватан и координиран приступ рационализацији 
потрошње енергије и укупном повећању енергетске ефикасности; Интензивно коришћење 
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обновљивих извора енергије, при чему промовисање обновљивих извора енергије треба 
укључити и у енергетске планове градова и локалних заједница као део локалних 
енергетских стратегија; Даље усаглашавање постојећих прописа са прописима и 
стандардима ЕУ, уз међусобно усаглашавање и развој националних прописа тако да се: 
обезбеди хармонизација техничке и друге регулативе и прописа као подршка сигурном и 
безбедном техничком управљању енергетском инфраструктуром, обезбеди трајна заштита 
простора над лежиштима енергетских сировина, хидроакумулационих басена и енергетских 
коридора од даље изградње, обавежу инвеститори да при изградњи енергетских и других 
објеката, у оквиру инвестиционих програма увек користе најбоље расположиве технологије, 
тако да је обезбеђено оптимално коришћење расположиве енергије, енергетска ефикасност 
и заштита животне средине. 
 
 

1.4. ПРЕГЛЕД  КАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА  
 

 

1.4.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ГЕОСАОБРАЋАЈНИ ПОЛОЖАЈ  ГРАДА 
ЛОЗНИЦЕ 
 

Подручје града Лознице налази се у западном делу Републике Србије на самој граници 
са Босном и Херцеговином  уз реку Дрину. Припада Мачванском округу. На западној страни 
границу града чини река Дрина , са северне и источне стране је територија града Шапца, са 
југозападне територија општине Мали Зворник, а са јужне територија општине Крупањ.  

Градски центар је Лозница која је позициониран у средњем западном делу градске 
територије и релативно добро је доступана осталим насељима. Поред општинског центра 
Лознице, град има још 46 катастарских општина са укупно 54 насеља.  

Ниско брежуљкасти захватају 49% укупне територије, а брежуљкасти 31%. Високо 
брежуљкасти (300 до 400 м.н.в. чини 10%, брдовито брежуљкасти  (400 до 500 м.н.в.) чини 
4%, брдовити терен (преко 500 м.н.в.) чини 4%, а равничарски (од 100 м.н.в.) чини 2% укупне 
територије града. Највиша тачка има квоту 779м.н.в. (Црни врх) и налази се на планини 
Гучево, док је најнижа 98 м.н.в. и налази се на крајњем северу града и покрива приобални 
појас реке Дрине. 

У погледу рељефа могу се издвојири три морфолошки изразите целине: 
-   на југозападу подручје Подрињских планина испресецано бројним планинским 

токовима изнад којих се дижу стрме долинске стене а чине га планине Гучево и 
Борања; 

-   на североистоку подручје брежуљкастих узвишења чини га планина Цер са Иверком 
која представља карактеристично хортс узвишење, испресецано је водотоковима 
који отичу Лешничком реком и реком Јадар; 

- остали део са равничарским и валовитобрежуљкастим теренима чини долина реке 
Дрине и њених притока. 

 
Геолошка грађа 

Територија града Лозница у геолошком смислу припада геотектонској јединици 
Вардарска зона, тачније јадарском блоку њене екстерне субзоне. Највећи део овог блока 
има за основу палеозоик јадарског развића. Геолошку грађу јадарског блока чине стене и 
седименти који су настајали током палеозоика, мезозоика и кенозоика, а на терену су веома 
распрострањени и квартарни седименти (Аналитичко-документациона основа Просторног 
плана).  

Речне терасе се налазе у западном делу, од Трбушнице до Новог села, као и дуж Јадра. 
Изграђене су од глине, шљункова, супескова и местимице пескова. Дебљина ових 
седимената варира од 20 до 30m. Повлату терасних седимената изграђују хумус и барски 
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седименти мале моћности. Алувијалне наслаге имају највеће распрострањење у долинама 
Дрине, Јадра, Корените и Лешнице. Изграђују их шљункови, пескови и суглине, а дебљина је 
местимице већа од 40m. 

Територија града Лозница припада јадарској области и налази се између две 
гранитоидне интрузије,  церског  и  борањског  масива  због чега  у  структурном  склопу  
доминирају дисјунктивни поремећаји. На терену се дисјунктивни облици (пукотине, разломи 
и раседи) лако уочавају у јужном делу где су развијени палеозојски и мезозојски седименти. 

Једна од најмаркантнијих и јасно изражених дислокација је зајачко-костајнички расед, 
правца пружања северозапад-југоисток и може се пратити на дужини од 5 km од Пушкаревца 
на северозападу, преко Зајаче до Костајника на југоистоку. Дуж овог раседа релативно је 
спуштен комплекс тријаских седимената, због чега су они свуда у тектонском контакту са 
карбонатним творевинама. Величина скока на основу структурних истраживања, одређена је 
на преко 200 m, и према југоистоку је у опадању. Горњопалеозојски седименти имају веома 
сложен тектонски склоп, интензивно израседан, убран и испробијан жичним и ефузивним 
стенама. 

Централни  део  подручја  нема  изражене  структурне  облике,  јер  је  подина  
прекривена кенозојским  седиментима  који  их  маскирају.  Највећим  делом  су  благо  
поремећене  или хоризонталног положаја. 

Минералне сировине 

Територија града Лозница се налази у склопу Подрињског рудног рејона, који 
карактерише  производња антимонових и олово-цинканих  руда. Од лежишта металичних 
минералних сировина на територији Лознице се налазе лежишта или појаве антимона, 
калаја, тантала, анобијума, урана, олова и цинка, живе. Специфичност овог рејона је  
концентрација  групе  рудника  мањег  капацитета  годишње производње са подземном 
експлоатацијом. У експлоатацији је рудник опекарске и ватросталне глине у Јадранској 
Лешници, док је експлоатација у руднику антимона и каолина Зајача привремено 
обустављена.  

По разноврсности неметаличних минералних сировина, односно њихових појава и 
лежишта територија града Лозница представља веома перспективно подручје.  
Досадашњим истраживањима утврђено је присуство или отворена лежишта ватросталних и 
керамичких глина, каолинског гранита, кварцних пескова, доломита и доломитичних 
кречњака, шљунка, песка и тањих слојева и прослојака угљева. 

Експлоатација  речног шљунка  и  песка  из  корита  реке  Дрине  и  реке  Јадар  врши  се 
перманентно и с обзиром на природно обнављање представља обновљиви ресурс.  

На територији планског обухвата бројна су лежишта грађевинског камена, од којих се 
користе  гранити, гранодиорити, кречњаци и доломити. Мајдани у експлоатацији налазе се у 
Јошеви,  Лешници,  Коренити  и  Ступници.   
 
Климатске карактеристике општине 

На подручју града Лознице влада умерено континентална клима за коју су 
карактеристичне хладне зиме и топла лета. На северу, североистоку и истоку, микрорегије 
налазе се Подрињске планине: Цер, Иверак, Влашић, Гучево и Борања које утичу на климу 
Подриња и микроклиму града Лознице. 

За поднебље Лознице карактеристична су и велика одступања климатских елемената од 
њихових просечних вредности, као и брзо смењивање различитих временских типова. 
 
Средња годишња температура ваздуха у Лозници је 12,1°C, стварно трајање сунчевог 

сјаја (ефективна инсолација) износи годишње просечно 2.041 сат. С обзиром на показатеље 
може се климат Лознице и њене околине окарактерисати као веома погодан. Максимална 
икад забележена температура била је 42,3 °C 24. јула 2007. године а најнижа -25,4 °C 24. 
јануара 1963. године. 
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Средња годишња количина падавина износи око 819.5 мм, односно минимална количина 
падавина се појављује у јуну са 94.4мм, а затим у мају са 85.7мм. Најкишовитија је била 
1937. година где је измерено 1324,5 мм падавина. 
 
Максимална количина падавина регистрована је од 14-16.05.2014. године и износила је и 

до 217 мм. 
 
Највећа дебљина снежног покривача износила је 69 cm, 13. и 14. фебруара 1984. године. 

 
Преовлађујуће струјање ваздушних маса у Лозници је из правца југозапада, а затим северни 
ветар, северозападни и западни ветар. Најмању учесталост има југоисточни ветар. Највеће 
брзине измерене су при ветровима са севера, северозапада и запада и износе 87,8 км/h. 
Олујних ветрова у Лозници има веома мало и јављају се у просеку два пута годишње.  
 
Најзаступљенији ветрови на простору Лознице по мерењима из 2013, 2014 и 2015. 

године су из правца севера (честине 169,6 и брзине 2,4 m/s) и западни (честине 133,3 и 
брзине 2,1 m/s). 
 
Хидрографске карактеристике 

Подручје града Лознице припада  сливу  реке  Дрине. Може се рећи да сви водотокови 
на територији града Лознице имају особине бујица. На њима се смењују интервали изразито 
високих и изванредно малих вода. 

На потезу од Бање Ковиљаче до Новог села, алувијон Дрине је веома широк, местимице 
достиже и до 400m. Речно корито је усечено у алувијалне седименте, а дубина варира од 3 
до 7m. Река Дрина је на потезу који полази кроз подручје Лознице регулисана на потезу од  
Козлучког навоза, до иза улива Штире у Дрину. Поред насипа је изграђен заобилазни пут. 
Водотоци који се уливају на том потезу у Дрину су такође регулисани, и то Штира и 
Трбушница и потоци који пролазе кроз Б. Ковиљачу (Симића поток, Цигански поток, Дубоки 
поток). 

Највећа  притока  Дрине  на  планском подручју  је  Јадар,  а  од  мањих  притока  су  
Штира, Трбушница, Жеравија, Криваја, Боринска река и друге. 

Река Јадар, која пролази централним делом подручја, има слив који се простире и на 
територијама суседних општина Крупањ и Осечина. У водопривредној основи реке Јадар из 
1970. год., предвиђено је да се изгради низ мини и микро акумулација (усвојено је око 30) у 
сливном подручју, које би могле бити основ за управљање режимом вода.   

Изграђене акумулације у узводном току Дрине имају повољан утицај на режим вода 
Дрине јер смањују пикове великих вода и повећавају количине воде у периоду малих вода. 
Режим великих вода карактеришу два периода, и то пролећни поплавни талас који се јавља 
у периоду фебруар-мај и јесењи у периоду октобар-децембар. 

Збијени тип издани на подручју Лознице је веома распрострањен с обзиром да су на 
половини територије града Лозница развијене наслаге које карактерише интергрануларни 
тип порозности. Прихрањивање издани врши се инфилтрацијом атмосферских и 
површинских вода а ређе притицајем  из  дисолуционе  или  пукотинске  издани  
распрострањених  у  јужном  делу територије. 

На територији града Лозница постоје термоминералне појаве, које су уређене као 
бањска подручја, и са дугом традицијом. Веома позната у Србији је Бања Ковиљача, а 
регионалног карактера је Бања Бадања. Бања Ковиљача налази се шест километара јужно 
од Лознице и већ дуже од сто година се користи  као  лечилиште.  У  бањи  постоји  неколико 
термоминералних  извора, чија  је температура  воде  до 30°C.  Термоминералне  воде  су  
хидрокарбонатно,  хлоридно-натријумско, калцијумско и магнезијумског типа.  



Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница 

на животну средину 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 33 

У Бањи Бадањи постоје два извора: „Главни извор“ сумпоровите воде и извор „Гвоздене 
воде“. Извор сумпоровите воде спада у ред сумпоровито-гвожђевитих. Температура воде је 
15 °C, минерализација износи 0,82 g/l, Ph вредност je 7. Капацитет „Главног извора“ је 1 l/s. У 
гасном саставу воде преовлађује азот, док је садржај раствореног угљен-диоксида до 28 
mg/l, а сумпор-водоника 4,2 mg/l. „Гвоздени извор“ спада у ред гвожђевитих вода. Вода је 
хладна, укупне минерализације 0,8 g/l, али са знатно повишеном радиоактивношћу 100,3 
бекерела. 

Заштита од подземних вода треба да се спроводи у долинском делу уз корито Дрине и 
Јадра. Висок ниво подземних вода може се појавити поред насипа у делу Бање Ковиљаче и 
делу Лознице, као последица високог нивоа воде у кориту водотока, и као последица 
педолошког и хидрогеолошког склопа појединих делова, као што су Обрежански и Липнички 
лугови. На овим територијама је извршено дренирање тла постављањем дренажне мреже. 

Сеизмолошке карактеристике  

Лозница се налази у Вардарској екстерној субзони која се простире у залеђу Динарида, 
тачније ван зоне примарних утицаја. Према карти напонских поља Србије (Сикошек, 1996), 
истражни терен се налази у зони интеракције компресије и ундације астеросфере, на 
растојању од око 200 до 350 км од примарног контакта. "Ту су могући земљотреси са 
магнитудама 6,4 > М > 5,7, односно интензитета 9° > МСК > 8° (Сикошек, 1996)". 
Различити природни и антропогено створени услови могу да утичу на појаву земљотреса. На 
ширем подручју Лознице, постоје изграђене акумулације "Зворник" и "Бајина Башта" и на 
ширем простору њихових акумулационих језера могу да се јаве 
индуковани земљотреси. 
Дебљина консолидоване земљине коре, према истом аутору варира око 25 км. 
Сеизмотектонски склоп је условљен првенствено неотектонском издељеношћу и 
савременим активним раседима који у њој учествују. На основу анализе података о 27 
догођеним земљотресима на подручју Србије (Сикошек, 1996) запажа се да је истражно 
подручје било погођено земљотресима магнитуде 4,3 > М >5,6 , односно интензитета 6° > 
МСК > 8°. 
Подручје Града Лозница према својим сеизмолошким обележјима је једно од мање 
сеизмички угрожених подручја Србије. 
 

Флора и фауна 

У границама Плана забележено је више од 150 врста птица које простор користе за 

сеобу као коридор, као подручје гнежђења, исхране и дневиих и сезонских млграција. Доње 

Подриње је једино националио гнездилиште мале чигре Sternula albifrons, као и једно од 

најзначајнијих станишта ове врсте у континенталном делу Балканског полуострва. На Дрини 

се годишње гнезди неколико колонија (3-4), што зависи од нивоа реке, стања спрудова и 

узнемиравања од стране пецароша и копача речних наноса (шљунка), Птице повремено 

мењају место гнежђења услед наведеиих утицаја. Уз колоније мале чигре или самостално 

се гнезде и обичне чигре Sterna hirundo.. To је једно од три позната гнездилишта ове врсте 

ван територије Војводине. На Дриии се налази најзначајнији део националие популације 

жалара слепића Charadrius dubius, а уједно је ово подручје једино редовио гнездилиште 

полојке Actitis hypoleucos у панонском делу Србије. По стрмим обалама Дрине присутне су 

бројне колоније брегунице Riparia riparia и пчеларице Merops apiaster. У границама Плана 

иајмање је присутан један до два пара белорепана Haliaeetus albicilla. Дрина је значајан 

коридор за сеобу, гнежђење, исхрану и одмориште/ноћилиште великог броја врста птица. 

Готово све наведене врсте птица имају статус cтporo заштићене дивље врсте у складу са 

критеријумима Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићеиих 

дивљих врста бмљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр„ 5/2010, 47/2011, 

32/2016 и 98/2016). 

У граиицама Плана забележеио је више од 600 врста биљака од чега је око 100 врста 

нарочито значајно са аспекта заштите (угрожене, ретке, реликтне). Строго заштићене су 
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Calluna vulgaris (врес), Hottonia palustris (ребратица), Nuphar lutea (жути покваљ), 

Dactylorhiza maculata (каћунак пегави), Daphne laureola (ловоролисни јеремичак), Ilex 

aquifolium (божиковина, зелеииче), Orchis mascula (салеп), Orchis pallens (јелењак) и др. 

 

Природна добра 
Заштићена природна добра се штите и уређују у складу са актом о проглашењу и сходно 

одредбама Закона о заштити природе PC. Приликом израде Плана коришћен је и Правилник 
о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња 
и гљива („Сл. гласник РС” , бр.5/10, 47/11, 32/16, 98/16); 

На основу документације Завода за заштиту природе Србије, као и увидом у Централни 
регистар заштићених природних добара, констатовано је да се на територији која је 
обухваћена границама Просторног плана налазе следећа заштићена природна добра: 

 
1.   Предео изузетних одлика (ПИО) „Културни предео Тршић – Троноша“ – 

проглашено заштићено подручје изузетног значаја, односно I категорије као предео 
изузетних одлика. Уз овај План у потпуности се приимењије Уредба о проглашењу Предела 
изузетних одлика „Културни предео Тршић – Троноша“ („Сл. гласник РС“ бр. 51/19). 

Површина Предела изузетних одлика „Kултурни предео Тршић–Троноша” износи 
1802,57 ha, од чега је II степеном обухваћено 4,1% и III степеном 95,9% укупне површине 
подручја Предела изузетних одлика „Kултурни предео Тршић–Троноша”. 

На подручју Предела изузетних одлика „Kултурни предео Тршић–Троноша” утврђују се 
режими заштите II и III степена. 

Режим заштите II степена, укупне површине 73,18 ha, односно 4,1% подручја 

Предела изузетних одлика „Kултурни предео Тршић–Троноша”, обухвата следеће површине, 
односно локалитете: 

 локалитет Тршић, површине 18,75 ha, КО Тршић и обухвата знаменито место „Спомен 
кућа Вука Стефановића Караџића” са делом заштићене околине; 

 локалитет Троноша, површине 54,43 ha, КО Коренита и обухвата непокретно културно 
добро од великог значаја „Манастир Троноша” са манастирском црквом, конаком и 
економијом, спомен чесму Девет Југовића са капелом Св. Пантелејмона и припадајућим 
паркингом, као и шумско земљиште у непосредној околини манастира, обухватајући и 
некадашњи каменолом. 

Режим заштите III степена, укупне површине 1729,39 ha, односно 95,9% подручја 

Предела изузетних одлика „Kултурни предео Тршић–Троноша”, обухвата преостали део 
заштићеног подручја који није обухваћен режимом заштите II степена. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена спроводи се активна 
заштита ради очувања и унапређења природних вредности, посебно кроз мере управљања 
популацијама дивљих биљака и животиња, одржање и побољшање услова у природним 
стаништима и традиционално коришћење природних ресурса. 

Осим забрана радова и активности из члана 35. Закона о заштити природе и члана 6. 
ове уредбе, у режиму заштите IІ степена забрањује се и: 

 изградња објеката, осим објеката који су у функцији непокретних културних добара; 

 уређивање простора и/или извођење радова и активности који могу да наруше утврђена 
својства, статичку безбедност и намену објеката са статусом непокретних културних 
добара; 

 измена изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног 
габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, 
материјала и функционалних карактеристика изграђених објеката без сагласности 
надлежних служби заштите природних вредности и културног наслеђа; 

 коришћење за јавни саобраћај: пута на кат. парц. брoj 545/16, КО Тршић од паркинга до 
пута на кат. парц. брoj 547/6 КО Тршић до укрштања са путем на кат. парц. брoj 549/2, 



Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница 

на животну средину 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 35 

КО Тршић; дела пута на кат. парц. брoj 549/2, КО Тршић од каменог моста до другог 
каменог моста на реци Жеравији; пешачке стазе уз реку Жеравију на кат. парц. брoj 
549/3, КО Тршић до каменог моста и завршетка пута на кат. парц. брoj 549/2, КО Тршић и 
даље уз корито реке на кат. парц. бр. 826, 948 и 952, КО Тршић; 

 коришћење и уништавање строго заштићених врста биљака, животиња и гљива и 
предузимање активности којима би се могла угрозити њихова станишта; 

 коришћење техничких средстава која могу оштетити или уништити примерке заштићених 
врста, односно њихова станишта и њихово сакупљање изван прописаног периода; 

 сеча која није у складу са плановима газдовања шумама; 

 постављање (укуцавање) табли и других обавештења на стаблима; 

 одношење стеље, лисника и земљишта са површина под шумама; 

 камповање и ложење ватре на шумском земљишту, осим на местима која су за то 
предвиђена; 

 фрагментација шумских и аграрних комплекса; 

 крчење међа; 

 промена вегетацијског састава без претходне сагласности надлежне установе заштите 
природе и културних добара; 

 уклањање крајречне вегетације, одлагање/уношење лишћа/лисне масе, грањевине, 
остатака стабала и другог материјала у речна корита; 

 извођење геолошких истражних радова, изградња каменолома, експлоатација и 
примарна прерада минералних сировина; 

 спаљивање отпада и образовање депонија отпада; 

 изградња септичких јама пропусног типа и свако испуштање отпадних и осочних вода у 
водотоке и земљиште; 

 постављање високих антенских постројења радио и телевизијских предајника, 
предајника мобилне телефоније, као и других објеката високоградње који нарушавају 
визуелни интегритет простора. 

Осим ограничења радова и активности прописаних законом и члaном 6. ове уредбе, 
радови и активности ограничавају се и на: 

 промене намене површина које омогућавају смањење интензитета коришћења простора 
(превођење обрадивих површина у пашњаке, формирање заштитног појаса и сл.), 
заштиту и презентацију непокретних културних добара и у сврху ревитализације 
природних станишта; 

 конверзију шумских површина тј. превођење из алохтоних шумских површина у 
аутохтоне, у функцији презентације непокретних културних добара и очувања 
вернакуларног комплекса; 

 заштиту обале водотокова од флувијалне и површинске ерозије применом техничких, 
биотехничких и биолошких мера; 

 чишћење корита водотокова од вегетације и наноса у циљу очувања пропусне моћи, а 
по потреби и продубљивање корита; 

 каптирање извора за потребе непокретних културних добара; 

 изградњу објеката туристичког смештаја, туристичке инфраструктуре и угоститељских 
објеката у традиционалном стилу; 

 реконструкцију, санацију и адаптацију стамбених и економских објеката 
пољопривредних домаћинстава; 

 изградњу подземних инфраструктурних водова; 

 изградњу вештачких површина (паркинг простори, спортски терени, стазе и сл.) на 
парцелама са уређеном зеленом површином; 

 постављање мобилијара и вртно-архитектонских елемената на плански утврђена места; 

 хортикултурно уређење и постепену замену декоративних старих јединки дендрофлоре 
врстама које су аутохтоне, према пројектно-техничкој документацији. 
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На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена, осим забрана 

радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе, 
забрањујe се и: 

 кресање лисника за сточну храну, чиста сеча шума која није планирана као редован вид 
обнављања шума, осим у случајевима прописаним законом, претерано оптерећење 
ливадско пашњачких површина, као и непланска градња шумских путева са меком 
подлогом, без одговарајућих евакуационих органа за падавинске воде (риголе и путни 
пропусти); 

 брање, ломљење, кидање и ископавање биљних врста у природним састојинама; 

 коришћење и уништавање строго заштићених врста биљака, животиња и гљива и 
предузимање активности којима би се могла угрозити њихова станишта; 

 сакупљање заштићених врста изван прописаног периода и коришћење техничких 
средстава која могу оштетити или уништити примерке заштићених врста, односно 
њихова станишта; 

 уклањање крајречне вегетације; 

 постављање (укуцавање) табли и других обавештења на стаблима; 

 крчење међа; 

 експлоатација материјала из корита водотока; 

 одлагање/уношење лишћа/лисне масе, грањевине, остатака стабала и другог 
материјала у речна корита; 

 трајно одлагање и складиштење инертног материјала (песак, шљунак, земља и др.) и 
обављање сличних радова и активности који нису у складу са принципима одрживог 
коришћења природних ресурса; 

 формирање пословно-радних зона и изградња привремених или сталних индустријских 
и привредних објеката који би својим погонима, експлоатацијом или отпадним 
материјама угрозили услове животне средине, амбијенталне карактеристике простора 
и/или непокретна културна добра; 

 изградња мини хидроелектрана, ветроелектрана и електрана на био-гас; 

 руковање отровним хемијским материјама и нафтним дериватима на начин који може 
проузроковати загађење земљишта и воде; 

 образовање објеката за управљање отпадом, привремено или трајно одлагање свих 
врста опасних материја, као и успостављање транспортне руте опасног отпада; 

 изградња септичких јама пропусног типа и свако испуштање отпадних и осочних вода у 
водотоке и земљиште; 

 паљење ватре на отвореном простору, осим на местима одређеним за ту намену. 

Осим ограничења радова и активности прописаних законом, радови и активности 
ограничавају се и на: 

 газдовање шумама и шумским земљиштем утврђеним у плановима и основама 
газдовања шумама којима се обезбеђује умерено повећање површина под шумским 
екосистемима и побољшање њиховог састава, структуре и здравственог стања, очување 
разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих биљних и животињских врста у 
шумским састојинама; 

 плански утврђену сечу стабала; 

 примену одговарајућих биолошких мера против фитопатолошких и ентомолошких 
обољења шума; 

 извођење хитних и неопходних санационих шумских радова након акцидентних 
ситуација приликом ветролома, ветроизвала, пожара, каламитета инсеката и слично; 

 регулацију водотокова и све неопходне антиерозионе мере; 

 одвијање ловних активности и других редовних мера корисника усмерених ка узгоју, 
заштити и коришћењу дивљачи према прихваћеним планским документима (ловне 
основе); 

 интервенције које битније не утичу на измену морфологије терена; 
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 контролисано и рационално коришћење хемијских и техничких средстава у 
пољопривреди у складу са потребама очувања биолошке разноврсности; 

 складиштење/депоновање стајњака, осоке и других извора еутрофикације на, за ту 
сврху предвиђене, прописно опремљене локације, које нису у контакту са подземним 
водама; 

 кретање транспортних возила и пољопривредне механизације на постојеће путеве и 
оранице; 

 плански предвиђену изградњу и реконструкцију саобраћајница вишег реда (државни пут 
I и II реда) и асфалтирање и бетонирање постојећих некатегорисаних путева; 

 формирање новог грађевинског земљишта на површине предвиђене важећом 
просторно-планском документацијом, уз примену свих прописаних општих правила и 
услова парцелације, регулације и изградње; 

 изградњу објеката на минималној површини грађевинске парцеле P=300 m², свих 
изграђених и застртих површина на парцели обрачунатих у бруто развијену грађевинску 
површину објекта, усклађене висине и спратности објекта са висином и спратношћу 
суседних објеката, архитектонске композиције објекта којом се обезбеђује очување и 
унапређење градитељског наслеђа и традиција градитељства, са крововима 
минималног нагиба од 45 степени, минималног процента зелених површина на 
грађевинској парцели од 30%, без ограде, са транспарентном оградом или живицом 
максималне висине 1,4 m, односно традиционалним типом ограде од прућа; 

 управљање комуналним отпадом у складу са локалним планом управљања отпадом и 
нормативним актима, а управљање амбалажним, опасним и осталим врстама отпада у 
складу са важећим прописима; 

 спровођење одговарајућих мера противпожарне заштите. 
 
2.   Меморијални природни споменик (МПС) „Текериш“ 

3.  Меморијални природни споменик (МПС) „Драгинац“ - простор на коме се налазе 

споменик и спомен костурница стрељаним цивилним жртвама у Другом светском рату 
(приликом немачке одмазде у октобру 1941. године) и стратишта (места стрељања) 
(територија града Лозница, К.О. Симино Брдо, Јаребице и Драгинац). Заштитом је обухваћен 
простор површине око 2,9 ha;  

4.  Споменик природе (СП) „Стабло храста лужњака Дебели грм – Руњани“ - старо и 

репрезентативно стабло храста лужњака, импозантних димензија (територија града 
Лозница, К.О. Руњани). Заштитом је, осим стабла, обухваћен простор у пројекцији круне 
површине 0,06 ha.  

Природна добра за које је покренут поступак заштите; 

 Предео изузетних одлика (ПИО) Планина Цер, 

 Споменик природе (СП) Бања Ковиљача, 

 Заштићено станиште (ЗС) Вриштине калуне код Зајаче, 

 подручје у поступку валоризације – Пејине Аде. 

Природне вредности представљају и елементи еколошке мреже: 

 делови еколошки значајних подручја (ЕЗП) Доње Подриње и Цер, станиште строго 
заштићених и заштићених дивљих врста,  

 деоница еколошког коридора од међународног значаја који обухвата Дрину са 
приобаљем у природном и блоско природном стању,  

 предеони елементи унутар културног предела (мањи водотоци и канали, појасеви 
зеленила, групе стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, живице и сл.). 

Предео изузетних одлика (ПИО) Планина Цер је у поступку заштите и за овај простор 

је урађен Просторни план подручја посебне намене планине Цер којим се одређује простор 
за установљење заштићеног подручја на основу Закона о заштити природе. Према 
прелиминарним резултатима студије Завода за заштиту природе Србије, заштићено 
подручје ће као предео изузетних одлика обухватити површину око 6260 ha и то теме/гребен 
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и делове планинских страна Цера и Видојевице, на територији града Шапца (делови 
катастарских општина Румска, Двориште, Десић, Радовашница, Бела Река и Петковица) и 
Лознице (делови катастарских општина Чокешина, Ново Село, Лешница, Доњи Добрић, 
Јадранска Лешница, Јошева, Каменица, Милина, Трбосиље и Текериш). У оквиру 
планираног заштићеног подручја издвојене су четири просторне јединице на којима ће се 
примењивати строжији режим заштите II степена, укупне површине 1543 ha и следеће 
појединачне површине: Видојевица – 240,1 ha, Гребен Цера – 947,7 ha, Косанин град – 44,7 
ha и Тројанов град-Коњуша – 310,5 ha, док ће се на осталом делу планираног предела 
изузетних одлика, површине 4718 ha, примењивати режим заштите III степена. Мере тих 
режима, односно забране и ограничења радова и активности прописане су чл. 35. Закона о 
заштити природе („Службени гласник РС”. бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) и 
Уредбом о режимима заштите („Службени гласник РС”. број 31/12). 

Након доношења Уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика планине Цер, у 
потпуности се примењују мере Уредбе и Просторни план подручја посебне намене планине 
Цер. 

 

1.4.2. СТАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА  

На територији Града Лознице, Завод за заштиту споменика културе Ваљево је утврдио и 
евидентирао следећа непокретна културна добра (даље у тексту НКД): 

 

УТБРЂЕНА НКД: 1 „ Меморијални природни споменик "Драгинац", 2.Спомен- костурница 
на церу, Текериш, 3. Зграда основне школе "Степа Степановић" у текеришу, 4. Окућница 
Павловић Јеврема у Трбосиљу, 5. Манастир Троноша, 6 Манастир Чокешина, 7.Дом културе 
"Вук Караџић" у Лозници, 8. Бања Ковиљача, Просторно-културно истиријска целина, 
9.Лознички град, 10 Трг Јована Цвијића, 11.Стара Апотека у Лозници, 12.Споменик на 
Гучеву, 13. Вила "Сунчица" Бања Ковиљача, 14. Вила "Гучево" Бања Ковиљача, 15. Вила 
"Бенкара" Бања Ковиљача, 16.Вила "Здравље" Бања Ковиљача, 17. Вила "Катарина" Бања 
Ковиљача, 18.Вила "Анкица" Бања Ковиљача 19- Вила "Цер" Бања Ковиљача, 20. Вила 
"доктора Пегровића" Бања Ковиљача, 21. Вила "Иванка" Бања Ковиљача, 22.Зграда 
гимназије у Лозниц, 23. Зграда Управе јавних прихода у Лозници, 24. Бегова кућа у Лозниди, 
25.Кућа Катића у Лозници, 26.Спонен кућа Вука Стефановића Караџића са околином, 27. 
Место Боја На Чокешини, Знаменито место, 28. Стара Болница у Лозници 

ЕВИДЕНТИРАНА НКД: Црква Св. апостола Петра и Павла, Лешница, Црква Св, пророка 

Илије, Јадранска Лешница, Археолошко налазиште Тројанов град, Аргеолошко налазиште 

Пауље Брезјак 

 

На простору Плана Налазе се следећа археолошка налазишта: 
 

1. Бања Ковиљача, локалитет Градац, општина Лозница 
Градинско насеље, неолит, енеолит и прелазни период из бронзаног у гвоздено доба 
N44°30.729‘ Е19°09.9.34‘ 190 м. н. в. 

2. Бањевац, Турска караула - Бусија  
Градинско насеље, рани неолит (?), неолит/енеолит  
N44°21,79r Е19°24,082‘ 333 м. њ в. 

3. Бањевад, локалитет Јованин брег  
Некропола под хумкама, развијено бронзано доба 

4. Бачевци, локалитет Римско гробље  
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба 

5. Бела Црква, локапитет Церик - Бандера  
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Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба 
 N44°23.460‘ Е19°30..499‘ 285 м. н. в. 

6. Бела Црква, локалитет Варош 
Равничарско насеље, неолит/енеолит 

7. Богуштица, локалитет Склопови, опшхина Крупањ  
Равничарско насеље, позни неолит 

8. Брадић, локалитет Кућерине  
Висинско насеље, неолит/енеолит 

9. Брадић, локалигет Мраморје  
Градинско насеље, позни неолит (?) 
10. Брезјак, локалитет Пауље 
Некропола под хумкама, бронзано и гвоздено доба, површински налази до краја 
праисторијског периода  
N44°30,646‘ Е19°22*267‘ 145 м. н. в. 
11. Брезовице, локалитети Имање Томе Мајсторовића, на Чанчићима, Мраморје и 
Брезовичка мехаиа 
Некрополе под хумкама, бронзано доба 
12. Будишић, локалитет Црвена стијена (остава) остава металних предмета 
(гроб?), Ha С 
13. Будишић, локалитет Обала Пљештаничке реке  
Случајан налаз, прелазни период из бронзаног у гвоздено доба 
14. Врбић, локалитет Црквина  
Усамљена хумка, бронзано/гвоздено доба 
15. Врхпоље, непознат локалитет 
Бронзана гривна, случајан налаз, прелазни период из бронзаног у гвоздено доба 
16. Горња Бадања, локалитет Дивич  
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба  
N44°3L026‘ Е19°28.043‘ 208 м, н, в, 
17. Горња Бадања, локалитет Орловац - Јеринин град  
Градинско насеље, позни неолит 
N44°31.026* Е19°28.043‘ 208 м. н. в. 
18. Горња Буковица, локалитет Шанац у Грабовици, општина Љубовија  
Градинско насеље, неолит/енеолит  
N44°09.576‘ Е19°25.492‘ 220 м. н. в. 
19. Горња Ковиљача, локалигети Црквина и Римско гробље  
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба  
N44°29,063‘ Е19°8.184‘ 1.30 м, н, в. 
20. Горња Ковиљача, непознат локапитет  
Случајан налаз, позно бронзано доба 
21. Горња Сипуља, локалитет Римско гробље  
Случајан налаз, старији енеолит  
N44°30.345‘ Е19°32Л0Г око 220 м. н. в, 
22.Горња Сипуља, локалитет Степаново брдо Г 
радинско насеље, неолит/енеолит  
N44°30484‘ Е19°32.662‘ 283 м. н. в. 
23. Грабовица, локалитет Грабовичка река  
Случајан налаз, развијено бронзано доба 
24. Грнчара, локалитет Пањик 
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба 
25. Гучево, локалитет Бабејић - Љиг (остава) 
Остава бронзаних гривни, прелазни период из бронзаног у гвоздено доба 
26. Доња Бадања, локалитет Метлик  
Некропола под хумкама, бронзано доба 
N44°29,064‘ Е19°28.790с 182 м. н. в. 
27. Доња Бадања, локалитет Мађарско гробље  
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Хумка, бронзано/гвоздено доба  
N44°29.221‘ Е19°28.800‘ 186 м. н. в, 
28. Доња Буковица, локалитет Немић, општина Љубовија 
Градинско насеље, неолит (?) 
N44° 10.748* Е19° 26Л5Г 790 м. н. в. 
29. Доња Сипуља, локалитет Старо село, општина Лозница  
Градинско насеље, неолит/енеолит 
N44° 30.200‘ Е19° 29-981* 285 м. н. в. 
30. Доња Трешњица, локалитет Пећина Радашница, општина Мали Зворник Пећина, 
позни неолит 
N44°19.470‘ Е19°09.025‘ 400 м. њ в. 
31. Доње Недељице, локалитет Црквина  
Градинско насеље, неолит/енеолит  
N44°31,877‘ Е19°18.587‘ 210 м. н, в. 
32. Доње Недељице, локалитет Њиварци 
33. (Доње) Горње Недељице, локалитет Код цркве  
Некропола под хумкама, бронзано доба 
 N44°31.39r Е19°21.360‘ 144 м. н. в. 
34. Доњи Добрић, локалитет Кућерине, општина Лозница  
Равничарско насеље, рани/средњи неолит 
35. Дрлаче, локалитет Орашће 
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба 
36.Јадранска Лешница, локалитет Анте  
Равничарско насеље, позни неолит  
N44° 35.2974 Е19° 22.410* 160 м. н. в. 
37.Јадранска Лешница, локалитет Црквине  
Усамљена хумка, бронзано/гвоздено доба 
38.Јаребице, локалитет Атице 
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба  
N44°31.495‘ Е19°23,905‘ 144 м. н. в. 
39.Јаребице, локалитет Баре 
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба  
N44°30.582‘ Е19°24.573‘ 145 м. н. в. 
40.Јаребице, локалитет Кулина  
Градинско насеље, неолит/енеолит  
N44°31.898s Е19°25.831‘ 255 м. н. в. 
41.Јаребице, локалитет Велике ливаде  
Равничарско насеље, позни неолит  
N44°30,93r Е19°27.147‘ 170 м. н* в, 
42.Јошева, локалитет Башчина Ненадовића  
Градинско насеље, неолит/енеолит 
43.Јошева, локалитет Каменица 
Равничарско насеље, енеолит, позно бронзано доба, гвоздено доба  
N44°34.300‘ Е19°26.290‘ 160 м. н, в. 
44.Јошева, локалитет Попов поток  
Некропола под хумкама, гробни напаз 
45.Јошева, локалитет Пресечена коса 
 Градинско насеље, неолит/енеолит 
46.Клупци, локалитет Кованлуци, општина Лозница  
Равничарско насеље, позни неолит 
47.Козјак, локалитет Брешће  
Случајни налаз, развијено бронзано доба 
48.Козјак, локалитет Лађурине 
некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба 
49.Козјак, локалитет Филиповићи  
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Насеље, метално доба (?) 
50.Красава, локалитет Главида, општина Крупањ  
Равничарско насеље, позни неолит 
51.Красава, локалитет Матићи, општина Крупањ  
Равничарско насеље, позни неолит 
52.Красава, локалитет Просек, општина Крупањ  
Градинско насеље, неолит/енеолит  
N44°24„938‘ Е19°26.975‘ 269 м. н. в. 
53.Лешница, локалигет Лопатар  
Равничарско насеље, позни неолит 
54.Лешница, локалитет Њива Рада Шкрбића  
Равничарско насеље, прелазни период из бронзаног у гвоздено 
55. Лешница, локалитет ПИК Гучево  
Равиичарско насеље, позни неолит 
56.Лешница, локалитет Шанац - Клеје  
Хумка, бронзано/гвоздено доба 
57.Лешница, локалитет Забран  
Равничарско насеље, позни неолит N44°39.026‘ Е19°17.335‘ 105 м. н. в. 
58.Лешница (Велика), непознат локалитет 
Енеолит, прелазни период из бронзаног у гвоздено доба 
59 Ликодра, локалитет Остењак, опшгина Крупањ 
Градинско насеље, енеолит, прелазни период из бронзаног у гвоздено доба 
 N44°23.582‘ Е19°26.653‘ .310 м. н. в. 
60.Липница, локалитет Приљевска црква  
Равничарско насеље, позни неолит  
N44°33.361‘ Е19°17,899‘ 165 м. н. в. 
61.Липиица, локалитет Сеоски пашњак  
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба 
62.Лозница, локалитет Бојића ада 
Равничарско насеље, позни неолит, прелазни период из бронзаног у гвоздено доба 
N44°34.116‘ Е19°И.205‘ 117м.н.в, 
63.Лозница, локалитет Владића брдо  
Равничарско насеље, позни неолит  
N44°32.723‘ Е19°13.629‘ 119 м. н. в. 
64.Лозница, локалитет Стефановића пут Уништени гроб (?), LT D 
65.Лозница, непознато 
Случајан налаз, старије гвоздено доба 
66.Лоњин, локалитет Сеоско гробље  
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба  
N44° 13.09Г Е19°21.17Г 171 м. н. в. 
67.Љубовија, непознат/и локалитет/и  
Праисторија 
68.Милина, локалитет Детиљи поток 
Старији енеолит, остава (?) 
69.Милина, локалитет Спасовине  
Висинско насеље, енеолит, бронзано доба  
N44°34.674‘ Е19°27.651‘ 220-240 м, н. в. 
70.Милина, локалитет Старо село 
Вишеслојни локалитет, старији енеолит, развијено бронзано доба, прелазни период из 
бронзаног у гвоздено доба 
71.Мојковић, локалитет Велико гробље  
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба  
N44°25.396‘ Е19°29313‘ 281 м. н. в. 
72 Мрјковнћ, непознат локалитет  
Случајан налаз, бронзани келт 
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73. Ново Село, локалитет Аниште  
Равничарско насеље, праисторија  
N44°40,947‘ Е19°19 507‘ 100 м. н. в. 
74.Ново Село, локалитет Клеје  
Равничарско насеље типа обровац, позни неолит  
N44°40.109‘ Е19°19.135‘ 102 м. н. в. 
75.Ново Село, локалитет Липовида 
Градинско насеље, рани и позни неолит, старији енеолит  
N44°40.105* Е19°22.004‘ 179 м. н. в, 
76. Помијача, локалитет Мали Брачинад  
Градинско насеље, неолит/енеолит  
N44°33.292‘ Е19°33.329* 338 м. н, в. 
77.Помијача, локалитет Велики Брачинац  
Градинско насеље, старији енеолит  
N44°32,10r Е19°33442‘ 346 м. н. в. 
78. Пут Лозница-Крупањ, раскрсница за Троношу  
Случајан налаз, гвоздено доба 
79. Радаљ, локалитет Копиљуша 
Речна тераса, рани неолит, позни неолит, енеолит, бронзано доба, прелазни период 
бронзаног у гвоздено доба 
80.Равнаја, локалитет Брестови  
Случајан налаз, развијено бронзано доба 
81.Рујевац, локалитет Рид, општина Љубовија  
Градинско насеље, неолих/енеолш 
N44°19.073‘ Е19°20,880‘ 692 м. н. в. 
82. Руњани, локалитет Громиле 
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба N44°33.238‘ Е19°15.092‘ 115 м, н. в. 
83.Руњани, локалитет Царев брег (Царски брег) 
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба 
84.Руњани, локалитет Видојевица  
Равничарско насеље, позни неолит, бронзано доба  
N44°32,703‘ Е19°15.358‘ 127 м. н, в. 
85.Селенац, локалитет Храм, општина Љубовија  
Рудник бакра, позни неолит/енеолит (?) 
86. Текериш, Кик 
Градинско насеље, позни неолит, млађе гвоздено доба  
N44°32.989‘ Е19°32,677‘ 335 м. н. в. 
87. Текериш, локалитет Воденична  
Позни неолит 
88.Текериш, локалитет Шарампов  
Старији енеолит 
89.Текериш, локалитет Школа  
Висинско насеље, неолит/енеолит  
N44°32.960‘ Е19°31.697‘ 245 м. н. в. 
90. Текериш, непознат локалитет  
Старији енеолит 
91.Текериш, Сребрне рупе  
Рудник, праисторија (?) 
N44°33.35r Е19°32.60Г 220-230 м, н. в, 
92.Толисавац, локалитет Алуге 
Некропола под хумкама, развијено бронзано доба 
93.Толисавац, локалитет Бањевци  
Некропола под хумкама, развијени енеолит 
94.Толисавац, локалитет Код гробља у Мојковићу  
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба 
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95.Толисавац, локалитет Ћетениште  
Некропола под хумкама, развијени енеолит 
96.Томањ, локалитет Брег  
Некропола под хумкама, бронзано доба 
97.Трбосиље, локалитет Главичурак 
Градинско насеље, прелазни период из бронзаног у гвоздено доба  
N44°34.710‘ Е19°31.185‘ 441 м. н. в. 
98.Трбосиље, локалитет Шеварине  
Висинско насеље, позни неолит  
N44°33,468‘ Е19°29.278‘ 269 м. н. в. 
99.Трбосиље, непознат палеолитски локалитет Горњи палеолит 
N44°3.3.931‘ Е19°28.799‘ 263 м. н. в. 
100.Тршић, локалитет Велика ливада  
Висинско насеље, позни неолит 
101.Цер, локалитет Видин град 
Градинско насеље, позни неолит/старији енеолит, позно бронзано доба/прелазни период 
N44°37.919‘ Е19°20.052‘ 379 м. н, в. 
102.Цер, локалитет Планинарска кућа  
Случајан налаз 
103.Цер, локалитет Тројанов град 
Градинско насеље, прелазни период из бронзаног у гвоздено доба  
N44°35.187‘ ЕЗ9°31-250* 607 м. н. в. 
104.Церова, локапитет Ковачевића пећина, општина Крупањ  
Пећина, енеолит, бронзано доба, гвоздено доба 
N 44°23.676’ Е19022.986’ 400 м. н. в. 
105.Цикоте, локалитет Мали градац (Градац), општина Лозница 
Градинско насеље са фортификацијом, бронзано доба, прелазни период из бронзаног у 
гвоздено доба 
N44°29.343‘ Е19°25.432‘ 300-307 м. н. в. 
106.Црнча, локалитет Подгај II 
Некропола под хумкама, бронзано/гвоздено доба 
107.Чокешина, локалитет Свињчине  
Позни неолит 
108.Чокешина, непознат локалитет  
Позни неолит 
 
231 50 Пусто Поље   Чокешина неопредељеи 

232         53 Црквиште   Лешница некропола 

233         55 Црквина у Шљокуши Лешница неопредељен 

234         56 Видојевица    Лешница бенефицијарна 

2.35         00 Воденчина    Текериш Викус 

236         00 Шанчине    Трбосиље спекулум 

237 00 Иверак Јадарска Лешница остава новца 

238 00 Врањско поље Р.уњани неопредељен 

248 00 Велики градац Шурице спекулум 

249 00 Градац Бања Ковиљача бенефицијарна 

250 56 Тројанов град Лешница бенефицијарна 
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251 00 Осиште Брасина неопредељен 

 

1023 Црквина Бања Ковиљача бенефицијарна станица 

1
0
.  

0,3       позна антика 

1024 Сеоско гробље Бања Ковиљача бенефицијарна станица  0,3 позна антика 

1025 Точка Бања Ковиљача бенефицијарна сганица  0,3 позна антика 

1026 Турско гробље Горње 
недељице 

бенефицијарна станица  0,3 позна антика 

1038 Градац Бања Ковиљача бенефицијарна станица  0,3 позна антика 

Г робљеСтупница некропола са стећцима  0,3 средњи век 

 

 

1.4.3. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Становање  

 Према попису становништва из 2011. године, укупан број становника у граду Лозници 
износио је  79327 становника, што је представљало 26,54% од укупног броја становника 
Мачвансог округа. Од укупног броја становника 49,28% чинили су мушкарци, односно 50,72% 
жене. Просечна старост становништва била је 41,6 година, мушкараца 40,5 година, а жена 
42,7 година. 

 
Саобраћајна мрежа  
Са својим ближим окружењем и далеким дестинацијама на републичком и међународном 
нивоу општина је повезана мрежом државних путева I и II реда, магистралном пругом I ранга 
и мрежом општинских путева.  

Кроз планско подручје пролазе следећи државни путеви: 

 државни пут I Б реда број 26, Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна 

граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник), 102+530 до km 
135+934, 

 државни пут I Б реда број 27, државна граница са Босном и Херцеговином (гранични 

прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Ћелије - Лазаревац - 
Аранђеловац – Крћевац - Топола - Рача – Свилајнац, од km 0+000 до km 27+611, 

 државни пут II A реда број 137, Шабац - Волујац - Завлака - Крупањ - Грачаница од km 
27+438 до km 38+816, 

 државни пут II A реда број 138, Липнички Шор - Текериш, од km 0+000  до km 25+497, 

 државни пут II A реда број 139, Крст - Коренитa - Крупањ од km 0+000  до km 8+867, 

 државни пут II Б реда број 323, Прњавор - Чокешина - Липове Воде - Волујац - 
Синошевић - Накучани - Матијевац - веза са државним путем 21, од km 4+151  до km 
28+154, 

 државни пут II Б реда број 330, Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза 

са државним путем 137 од km 0+000  до km 24+519, 

 државни пут II Б реда број 331, Бања Ковиљача - Гучево - Зајача од km 0+000  до km 

22+337, 

 државни пут II Б реда број 332, веза са државним путем 27 - Жеравија – Тршић,  од km 

0+000  до km 3+577, 

 државни пут II Б реда број 333, Коренита - Манастир Троноша, од km 0+000  до km 

4+568. 

Укупна дужина државних путева на територији општине Лозница износи 148,88 km, што 
представља вема добру покривеност града са државним путевима и добру повезаност са 
Шапцем, Ваљевом и Бајином Баштом. 
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Кроз планско подручје пролази регионална пруга  Румa - Шaбaц – Распутница Доња 
Борина - државна граница - (Зворник Нови). Постојећа железничка пруга представља 
значајну саобраћајну вредност, а посебно као веза са Босном и Херцеговином и могућност 
остваривања мултимодалности у Шапцу (функционисања сва три вида саобраћаја - 
путничког, железничког и пловног). 

 
Водоснабдевање 

Становништво Лознице  се снабдева водом за пиће са изворишта "Зеленица" које се 
налази у Бањи Ковиљачи, односно узводно од Бање у простору  између железничке пруге 
Лозница-Зворник и реке Дрине. Недалеко од овог првобитног изворишта, узводно Дрином, 
такође у алувијалној равни отворено је ново извориште на локацији "Горње поље", како би 
се повећао капацитет изворишта и тако задовољиле потребе становништва. Укупни 
капацитет оба изворишта износи 400 l/s. 

На подручју града Лознице постоје и друга изворишта у систему снабдевања водом за пиће, 
као што су каптаже „Цариградски поток“ са процењеном резервом од 1,13 l/s, „Мала 
Троноша“ са 0,72 l/s и „Дубоки поток“ са 5,42 l/s, што укупно износи додатних 7,27 l/s. 
Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта „Цариградски поток“, „Мала Троноша“ и 
„Дубоки поток“ за потребе водоснабдевања локалних насеља на подручју општине Лозница, 
који је израдио Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду 03.04.2017.године 
дефинисане су њихове зоне санитарне заштите. 

Сеоска  насеља  се  снабдевају водом  углавном из градског водовода, уз мањи део који 
се снабдева захватањем  вода  из  бунара,  копаних  или бушених, а у врло малом обиму и 
каптирањем извора. Захватање вода из индивидуалних водозахвата, бунара врши се 
углавном у низијском делу територија града Лозница, у долинама реке Дрине, Јадар, 
Лешница, Штира и Жеравија.  

Делови насеља који тренутно нису покривени водоводном мрежом су: у Бањи Ковиљачи 
пут ка Гучеву, изнад санаторијума (III висинска зона), Коренита (Средња Мала, Горња Мала, 
Радинковача и Баир - II висинска зона), Пасковац уз главни пут ка Зајачи (IV висинска зона), 
Трбушница (Будимлија - IV висинска зона), Цикоте (део ка Кривајици - III висинска зона), 
Ступница (Андрићи – IV висинска зона). 

Насеља која нису у целости покривена мрежом водоснабдевања су: Доња Сипуља, Горња 
Сипуља, Помијача, Бања Бадања, Горња Бадања, Текериш, Трбосиље, Милина, Горња 
Борина, Рибарице и Кривајица. 

 
Фекална канализација 

Организовано  одвођење  отпадних  вода  се  врши  у  Лозници,  Бањи Ковиљачи  и  у  
Драгинцу. Град Лозница је отпочео реализацију решења одвођења отпадних вода кроз 
пројекат „Систем сакупљања и пречишћавања отпадних вода у граду Лозници“ (Град Лозница 
и припадајућа насеља) ЕУ ППФ6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS. 

Тренутно је само 55% становништва прикључено на канализациону мрежу, која је углавном 
развијена у урбаним деловима Лознице и Бање Ковиљаче са укупном дужином од око 94km, 
као и у Драгинцу.  
 
Атмосферска канализација 

Мрежа кишне, односно атмосферске канализације у Лозници реализована је делимично 
у самој Лозници и Бањи Ковиљачи, али пошто не постоји уредан катастар подземних 
инсталација, вероватно је већи обим покривености кишном канализацијом. 

 
Електроенергетска инфраструктура 

Град Лозница је на правцу главних преносних водова којима се електрична енергија из 
производних капацитета ХЕ "Зворник" испоручује у електроенергетски систем Републике 
Србије. Преносни систем је изведен са три високонапонска вода напонског нивоа 110 kV. 



Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница 

на животну средину 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 46 

Преко разводног постројења 110 kV у трафостаници 110/35 kV "Лешница", повезан је 
електроенергетски систем Републике Србије са  електроенергетским  системом Републике 
Српске у ТС "Бијељина", водом 110 kV на челично-решеткастим стубовима. Пошто се ради о 
повезивању електроенергетских система две државе овај вод има карактер међународног 
вода 110 kV, јер се врши размена електричне енергије између два енергетска система. 

Североисточним делом подручја града Лозница пролази далековод 220 kV из ХЕ "Бајина 
Башта" до разводног постројења 220 kV "Сремска Митровица", преко насеља Коренита, 
Грнчара, Горњи Добрић и Ново село. Преко подручја планског обухвата има више 
транзитних 220kV и напојних 110kV далековода. 

За конзумно подручје града Лозница електричну енергију из електроенергетског система 
Републике  Србије  преузима  ЈП  за  дистрибуцију  електричне  енергије "ОДС ЕПС 
Дистрибуција" Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница, на напонском нивоу 110 kV. 
Преко трафостаница ТС 110/35kV "Лозница 1" и ТС 110/35/10kV "Лешница", 
електродистрибутивне мреже  и  трансформаторских станица на средњем и ниском напону, 
врши се дистрибуција до крајњих корисника. 

Са ТС 110/35 kV "Лозница 1" напаја се седам трафостаница 35/10 kV и једна 
трафостаница 35/6,3 kV у кругу  комбината "Вискоза". 

 
Телекомуникациона инфраструктура 

Постојећа телекоминикациона мрежа делимично задовољава потребе корисника.  
 
Гасна инфраструктура 
На подручју планског обухвата, „Лозница гас“, доо Лозница поседује дистрибутивну гасну 
мрежу на подручју града Лознице, Бање Ковиљаче и Лешнице. Примарна дистрибутивна 
мрежа урађена је у сва три места, док се периферна мрежа дограђује на основу потреба 
потрошача. 
 
Топлификација 

Топловодна мрежа: На територији самог града Лознице, постоји следећи изграђени термо-
енергетски капацитети: новоизграђена котларница „Градилиште“ снаге 16 MW, са 
припадајућим веловодним подстаницама, котларница „Мода“ снаге 11,5 MW, котларница 
„Штира“ снаге 3,3 MW. У Бањи Ковиљачи егзистира котларница „Топлана“ снаге 9 MW. Де 
система топлификације представља и вреловодна – топловодна дистрибутивна мрежа, као 
и остали топлотни извори (котларнице) које раде на режжиму 90/70°C, повезане на 
одговарајућу топловодну дистрибутивну мрежу. 
Топлификација:Завршена је изградња новог топлотног извора снаге16 MW-котларнице која 
ради на режиму 130/80°C тако да је омогућено проширење постојећих грејних капацитета у 
самом граду, тј.омогућено је прикључење нових корисника. 
 
 

1.4.4.  СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Стање квалитета елемената животне средине у граду Лозници је резултат интеракције 
досадашњег развоја и природних детерминанти. Квалитетна животна средина је важан 
фактор будућег развоја општине и огледа се кроз обезбеђивање здраве животне средине за 
становништво. Очувањем здраве животне средине, како на територији града Лознице, тако и 
у суседним општинама, стварају се предуслови и значајни потенцијал за развој. На планском 
подручју претежно су заступљени природни, делимично измењени, и у мањој мери 
антропогени предели. Највеће „еколошко” оптерећење представља неусловно депоновање 
отпада, испуштање непречишћених отпадних вода из домаћинстава, мање из привреде, 
негативни утицаји саобраћаја дуж коридора саобраћајница, као и негативни утицаји 
употребе фосилних горива у енергетске сврхе. Са једне стране на жалост, што се економске 
стране тиче,  како се у претходном периоду смањио обим производње, како су затворена 
већа предузећа (Вискоза, Нови дом, итд), како се тренутно не врши експлоатација у Зајачи, 
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може се закључити да највећи део територије планског обухвата није изложен значајнијем 
''еколошком'' оптерећењу. 

 
АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
 
Развој, потреба за енергијом и енергентима, урбанизација, развој саобраћаја условили су 
антропогени утицај на елементе животне средине, односно квалитет ваздуха. Основни 
чиниоци који утичу на квалитет ваздуха су: саобраћај, технолошки процеси и операције 
привреде, сагоревање бензина, дизел горива и другог погонског горива, трансформисањем 
хемијске енергије горива у механичку и топлотну. Концентрације угљенмоноксида и лако 
испарљивих угљоводоника повећане су у зимском периоду што се објашњава утицајем 
метеоролошких параметара (повећана влажност, снижена температура). Претпоставка је да 
ће у Лозници у будућем периоду доћи до развоја, с тиме да овај развој не мора да 
представља притисак на животну средину. Тим пре, јер се планом предвиђа ширење 
топлификационе и гасификационе мреже, тако да и у случају да се оживи привредна 
активност и повећају енергетски капацитети постројења за потребе привреде и повећа број 
индивидуалних котларница у којима се врши сагоревање фосилних или чврстих горива  које 
ће довести до емитовања загађујућих супстанци, те количине ће још увек бити у границама 
толеранције, имајући у виду еколошки капацитет простора, као и укупан број корисника. 
Хемијски састав типичних загађујућих супстанци условљен је елементарним саставом 
фосилних горива. Истовремено, саобраћај представља трећи сегмент који утиче на квалитет 
саобраћаја. Емитују се угљеникови оксиди, азотови оксиди, сумпорни оксиди, као и тешки 
метали (олово), угљоводоници, дим и чађ.  
 
Аерополутанти потичу из: (1) индустрије (SО2, меркаптан, непријатни мириси и други 
полутанти); (2) грејање (фосилна горива), и (3) саобраћаја (NО, NО2, CО2, угљоводоници, Pb, 
честице чађи, прашина и др.). Аерозагађења из домаћинстава и саобраћаја на подручју 
општине су последица сагоревања чврстих и течних енергената и погонских фосилних 
горива – нафтних деривата, угља и сл., и то следећих супстанци: чађ, пепео, дим, SО2, NH 
једињења, CО2, Pb, алдехиди, честице и др. Преласком на безоловна моторна горива, 
очекује се да у будућем периоду дође до смањења концентрација олова. 
 
Квалитет амбијенталног ваздуха условљен је емисијама SО2, NОх, СО, чађи, прашкастих 
материја и других загађујућих материја које потичу из различитих објеката и процеса, на 
широј територији. Као главни извори загађивања ваздуха наводе се термоенергетски објекти 
(термоелектране, топлане), рафинерије нафте, објекти хемијске индустрије, продукти 
сагоревања горива у домаћинствима, индивидуалним котларницама и индустрији, затим 
саобраћај, грађевинска делатност, неодговарајуће складиштење сировина, депоније отпада 
и др. Загађење ваздуха из тачкастих извора последица је застарелих технологија, 
недостатка постројења за пречишћавање димних гасова и ниске енергетске ефикасности 
постројења у индустријском и енергетском сектору, као и лошег квалитета горива за грејање. 
Узроци загађења ваздуха из мобилних извора су лош квалитет моторног горива (оловни 
бензин), употреба старих возила која се лоше одржавају и возила без катализатора, као и 
неадекватни технички стандарди за возила. Квалитет ваздуха контролише се и прати 
мерењем емисије и имисије. Мерење емисије дужни су да обезбеђују загађивачи ваздуха, 
претежно индустрија и енергетика. Систематско мерење имисије обезбеђује Република 

Србија. Мерење имисије врши се у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха на 
територији Републике Србије, чија је законска основа садржана у Закону о заштити животне 
средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-УС, 14/16, 
76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон.), Уредби о граничним вредностима емисија 
загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за 
сагоревање („Сл.гласник РС“ бр.111/15) и Уредба о мерењима емисија загађујућих материја 
у ваздух из стационарних извора загађивања (“Сл.гласник РС”, бр. 5/16). Систематска 
мерења имисије врше се у оквиру мреже мерних места, постављене у више нивоа. 
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На територији Лознице постоји аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха у 
оквиру државне мреже мерних места, у надлежности Агеције за заштиту животне средине , 
смештена у дворишту Електродистрибуције, која тренутно није у функцији. 

Државни мониторинг алергеног полена према законској надлежности такође врши Агенција 
за заштиту животне средине. У Србији је постављено 26 уређаја (клопки за полен). Један од 
26, се налази на теритоији града Лознице. Станица је у власништву локалне самоуправе, 
која доставља податке Агенцији за заштиту животне средине. 
 
Надлежни орган локалне самоуправе води Локали регистар извора загађивања, који се 
односи на привредна друштва и друга правна лица која испуњавају критеријуме из Листе 2 - 
Правилника 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, 10/13 и 98/16), у којој су дефинисане делатности и минималне граничне 
вредности параметара који се испуштају у животну средину.  

Регистар садржи податке о изворима, врстама, количинама, начину и месту испуштања 
загађујућих материја у земљу, ваздух и воде, као и о количинама, врсти, саставу и начину 
третмана и одлагања отпада. Регистар извора загађивања представља један узајамни, 
партнерски однос привредних субјеката локалне самоуправе. Предузећа, односно 
привредни субјекти сами достављају потребне податке, по утврђеној методологији и на 
прописаним обрасцима. За потребе вођења регистра,  на територији града Лознице, податке 
доставља 11 предузећа: „Trivit” doo, “Valy” doo, “MN” doo, “Stobex” doo, “S-Biom Company” 
doo, “CHABROS doo” , Opsta bolnica Loznica, Specijalna bolnica za rehabilitaciju, AD “Mlekara” 
Loznica, JKP Toplana, Loznica, “LUKOWA DOO”.  У последњих пар година није било 
прекорачења граничних вредности ни на једном емитеру, нити евидентираног згађења. 
 
Један од највећих извора загађивања ваздуха у граду Лозница некада је било привредно 
друштво ''Зајача'' – рудници и топионица, које је отишло у стечај. Купило га је привредно 
друштво EcoMet Reciklaža д.о.о. из Лознице, настало куповином правног лица у стечају 2017. 
године. Важно је напоменути да од куповине правног лица у стечају 2017. до данас, 
производни процес у производном комплексу у Зајачи још увек није покренут. Привредно 
друштво EcoMet Reciklaža д.о.о. из Лознице бави се третманом оловних акумулатора, 
третманом отпада који садржи олово, топљењем сировог олова и рафинацијом и легирањем 
олова.  
По куповини обављена су мерења чинилаца животне средине а у циљу утврђивања ‘’нултог’’ 
стања животне средине.  
2017.године извршено је мерење концетрације тешких метала у ваздуху амбијента, у зони 
потенцијалног утицаја топионице олова компаније EcoMet Reciklaža д.о.о  у селу Зајача, у 
дворишту основне школе „Вук Караџић“.  
 
Резултати одређивања масених концентрација метала (Pb, Cd, As, Ni) у узорцима ваздуха из 
суспендованих честица фракције PM10 приказани су у наредној табели 
 
                                                                                          Oзнака узорковања/датум узорковања 

Р.бр
. 

Параметар MDK 
(ng/

m3) 

7703240301 
18.07. - 

19.07. 

7703240302 
19.07. –  
20.07. 

7703240303 
20.07. - 
21.07. 

7703240304 
(21.07. - 
22.07. 

7703240305 
22.07. – 
 23.07. 

7703240306 
23.07. –  
24.07. 

7703240307 
24.07. -  
25.07. 

7703240308 
25.07. – 
 26.07. 

1. Масена 
коцентрација 
Pb 

1000
*** 

16,7±19,9% 22,9±19,9% 22,9±19,9% 14,6±19,9% 16,2±19,9% 13,2±19,9% 14,3±19,9% 13,6±19,9% 

2. Масена 
коцентрација 
Cd 

5** <0,11 0,58 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 

3. Масена 
коцентрација 
As 

6* 3,3±36,9% 4,1±36,9% 3,1±36,9% 2,0±36,9% 0,8±36,9% 0,7±36,9% 1,0±36,9% 1,1±36,9% 

4. Масена 
коцентрација 

20* <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 
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Ni 
5. Масена 

коцентрација 
Sb 

/ 20,8±20,3% 20,8±20,3% 16,7±20,3% 22,9±20,3% 12,5±20,3% 16,7±20,3% 10,4±20,3% 18,7±20,3% 

*МДК-максимално дозвољене концентрације за период усредњавања од 1 године 
** Циљна вредност за просечну годишњу вредност укупног садржаја суспендованих честица PM10 
*** МДК-максимално дозвољене концентрације за период усредњавања од 1 дан 
Исказане мерне несигурности представљају укупну мерну несигурност наведене испитне методе и 
дате су са фактором покривања к = 2 што одговара нивоу поверења од приближно 95%. 

 
Део територије града Лознице обухваћен је Просторним планом подручја посебне намене за 
реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарит „Јадар“.  
Основна ограничења која ће у овој области деловати у наредном периоду су пре свега 
нарушавање природе и природних вредности развојем рударских активности и 
депоновањем индустријског отпада. Од изузетног је значаја придржавати се прописаних 
мера заштите дефинисаних у Извештају о стратешкој процени утицаја просторног плана на 
животну средину, како би се на што мањи могући начин негативно утицало на квалитет 
чинилаце животне средине и како се негативни утицаји не би пренели изван граница 
просторног плана. 
 
АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДА 
 
Извори загађења вода су: неконтролисано испуштање отпадних вода (домаћинства, 

фекалне/канализационе, атмосферске), неконтролисано одлагање отпада, поред путева, на 
пољопривредном земљишту, у близини речних токова, приобаљима, чак и у речним 
коритима, док је неадекватна употреба агрохемијских мера у занемарљивом малом обиму 
заступљена. Поменути проблеми утичу негативно како на квалитет воде, тако и на квалитет 
земљишта.  
 
Агенција за заштиту животне средине врши испитивање квалитета површинских и подземних 
вода, на два профила, на станицама Лешница, река Јадар, слив Дрина и станица Јелав, 
река Дрина, слив Сава. Резултате мониторинга приказује у годишњим публикацијама 
(Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода). Студија карактеризације 
показала је да се тренутни статус квалитета воде, који укључује еколошки и хемијски статус 
реке Дрине и њених притока, може сматрати умереним до добрим статусом квалитета. 
 

На квалитет воде, водни режим, речну флору и фауну велики утицај имају поплаве, бујице, 
клизишта. Изграђене акумулације у узводном току Дрине имају повољан утицај на режим 
вода Дрине јер смањују пикове великих вода и повећавају количине воде у периоду малих 
вода. У водопривредној основи реке Јадар из 1970год., предвиђено је да се изгради низ 
мини и микро акумулација (усвојено је око 30) у сливном подручју, које би могле бити основ 
за управљање режимом вода. Сличне системе треба применити и на другим рекама и 
потоцима бујичног карактера. 

За корито реке Дрине и реке Јадар карактеристична је експлоатација  речног шљунка  и  
песка. Врши  се перманентно и с обзиром на природно обнављање представља обновљиви 
ресурс. Држава треба да уреди ову активност, али подаци о количинама извађеног шљунка 
нису доступни. Изражен је недостатак кооперативног управљања екстрацијом шљунка у 
сливу Дрине, који би интегрисао компоненте животне средине и безбедности. 

 
Када је квалитет воде за пиће у питању, воду из градског вододвода контролишу Јавно 
предузеће „Водовод и канализација“ Лозница и Завод за јавно здравље Шабац (екстерна 
Лабораторија). Интерна лабораторија на црпној станици у Бањи Ковиљачи ради анализе у 
следећем обиму: -сваки дан по 3 анализе (једна хлорисана вода и две сирове) -два пута 
седмично по 10 анализа са терена на територији општине Лознице и 2 узорка са црпне 
станице (хлорисана и сирова вода). 
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Екстерна лабораторија је ЗЗЈЗ Шабац и они раде анализе у следећем обиму:-три пута 
месечно основну (А анализа) анализу као и наша лабораторија где узимају 10 узорака са 
терена и 2 узорка са црпне станице (хлорисана и сирова вода) 
-4 периодичне анализе годишње ( Б анализа) које се раде на три месеца 
-1 велика анализа ( В анализа) годишње 
 
Квалитет воде на целокупном водоводном систему у току претходне године у потпуности 
одговара критеријумима правилника о хигијени и исправности воде за пиће.  
 
Вода из индивидуалних бунара, у деловима града, сеоских насеља, које нису укључене у 
систем водоснабдевања, се не контролише. 
 
Након консултација са репубичком инспекцијом у Ваљеву, у чијој се надлежности налази 
контрола отпадних вода, дошло се до информација да се отпадне воде из предузећа не 
испуштају у реку Дрину, Јадар, Лепеницу, што је у периоду од пре десетак година, 
представљао велики проблем. 
 
Поред Агенције за заштиру животне средине која врши редован мониторинг, површинске 
воде су узорковане и на локацији компаније EcoMet Reciklaža д.о.о, Лозница (Топионица 
Зајача), у оквиру ''нултих'' мерења (мониторинг животне средине), септембра 2017.године. 
Узорковање је обављено у тренутку када у топионици није било производње. 
 
Поређењем резултате испитивања са граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (ГВ),  може 
се закључити су концентрације утрошка КМнО4, ХПК и БПК5 у свим испитиваним узорцима 
површинских вода ВЕЋЕ од наведених ГВЕ вредности.  
У узорку површинске воде - река Штира низводно од Топионице пре улива процедних вода 
са депоније јаловине и шљаке  концентрација арсена и мангана већа је од граничних 
вредности прописаних Уредбом. 
У узорку површинске воде река Штира низводно од Топионице после улива процедних вода 
код основне школе резултати испитивања показују да су вредности пХ, 
електорпроводљивости, сулфата, хлорида, фенола, укупне минерализације као и 
концентрације арсена и бора и олова веће од од максимално дозвољених концентрација 
прописаних  
У узорку процедних вода са депоније јаловине и шљаке - пре њиховог уливања у реципијент 
тј. реку Штиру. резултати испитивања показују да су концентрације арсена и антимона веће 
од прописаних.  

Како би се смањио притисак на квалитет воде и земљишта у оквуру комплекса топионице у 
Зајачи, од тренутка мониторинга до данас, изведени су следећи хидротехнички објекти:  

 систем за прикупљање и третман загађених атмосферских вода са комплекса и 

 систем санитрно-фекалне канализације  

У комплексу, на третман пречишћавања условно загађених атмосферских вода одводе се 
спирне воде са дела круга комплекса које гравитирају ка објектима за дезинтеграцију 
отпадних оловних акумулатора. Након третмана, ове воде се испуштају у реку Штиру. 

Технолошке процесне воде се поново враћају у процес третмана, односно, остварен је 
систем рециркулације технолошких процесних вода, без испуштања у природне реципијенте. 

Санитарно-фекалне отпадне воде са целог комплекса, сакупљању се посебном фекалном 
канализационом мрежом и евакуишу у водонепропусне септичке јаме. Унутар комплекса 
постоје три засебна система фекалне канализације са три независне септичке јаме 
(запремине 60м3, 100м3 и 50м3) које се редовно празне од стране локалног комуналног 
предузећа КЈП „Наш Дом”, Лозница са којим оператер има склопљен уговор о вршењу ове 
услуге. 
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У овом тренутку привредно друштво EcoMet Reciklaža д.о.о, у сарадњи са Технолошко-
металуршким факултетом ради на изради пројектне документације и реализацији пројекта 
третмана отпадних вода генерисаних у производном комплексу у Зајачи, а све у циљу 
свеобухватног и трајног решења питања отпадних вода. 

 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Скупштина града Лознице је октобра 2010.године донела Локални план управљања отпадом 

Постојећи третман отпада у граду Лозници не задовољава елементарне критеријуме, 
безбедног управљања отпадом, што захтева приоритетну реализацију регионалне деопније. 
Честа је појава спаљивања отпада. Бележи се и већи број дивљих депонија и сметлишта, 
тренутно их је 46, које су последица индивидуалног извожења смећа из насеља и 
депоновања на разним локацијама, тако да су од појединачних неуредних локација, 
спонтано формирана неуређена сметлишта и праве „дивље” депоније. У том смислу, као 
последица ниске еколошке свести, периода свеопште кризе и слабе организације 
комуналних служби у протеклом периоду, најуочљивији еколошки проблем је 
неконтролисано индивидуално одлагање смећа на јавним површинама, путном земљишту, 
позајмиштима грађевинског материјала, обалама и коритима водотокова и сличним 
местима, тј. проблем управљања животном средином и комуналним делатностима.  
 

Постојећи начин производње и потрошње доводи до стварања све већих количина 
отпада, како у градским срединама, тако и у руралним. Локална самоуправа -Град Лозница је 
комуналну делатност - управљање комуналним отпадом, поверила Комуналном јавном 
предузећу „Наш дом“ из Лознице. КЈП „Наш дом“ организовано сакупљени отпад одлаже на 
„Градску депонију“ која није санитарна и на неусловном је месту, али фазном санацијом, која 
се редовно одвија од 2011. године, она има статус уређеног сметлишта.  

Површина тела депоније била је око 8 hа. У првој фази санације 2011. године, а у складу 
са пројектом, санирано и затворено је  3,9 hа површине. На осталој површини се одлаже и 
даље сав сакупљени отпад, али сваке године Градска управа града Лознице  опредељује 
средства  у Буџету за фазно санирање, где се предходне године припремају касете за 
следећу, да би се могло наставити депоновање комуналног отпада, до решавања 
управљања отпадом у смислу регионалног приступа и одвожење отпада у регионални 
центар. Годишње се произведе и одложи око 30 000 тона отпада.  КЈП „Наш дом“ сав 
сакупљени отпад (градско насеље, приградска и сеоска – рурална насеља) одлаже на 
„градску депонију“ и комунални чвсти отпад из Малог Зворника и Љубовије. За сад је 
укључено 29 насеља  или око 70% укупног броја домаћинстава на целој територији града 
Лознице. Остали отпад који се ствара, углавном се депонује на неусловна сметлишта тзв. 
"дивље депоније“, без претходне селекције и третмана, што представља велики проблем. 
Тренутно су на територији града дивље депоније евидентиране чак на 46 локација, 
заузимајући површину од 20 565m2. 

Инфективни отпад из региона третира се у Здравственом центру Лозница, који поседује 
неопходну опрему и они тај отпад претварају у неопасан, који се касније одвози на „градску 
депонију“ и ту депонује. 
На подручју градске депоније не постоји и тренутно није планиран систем за рециклажу уз 
прикупљачке (трансфер) станице. 
 
Код улива Штире у Дрину, у непосредној близини „градске депоније“ смештена је индустријка 
депонија „Вискозе“, која заузима површину од око 10 ha. На њој се отпад не одлаже већ више 
од 20 године, те се то сад сматра „историјским отпадом“. У периоду вегетације обрасте 
коровом и шибљем. Уклањањем пепелишта добило би се земљиште, које је на врло 
повољној локацији, која се ослања на индустријску зону, где већ постоји одређена 
инфраструктура. Пошто "Вискоза" више не постоји, проблем уклањања је у надлежности 
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државне управе, а овај материјал може да се искористи  као подлога за доње слојеве при 
изградњи путева. 
 

Према "Националној стратегији управљања отпадом", планирана је регионална депонија 
за Сремску Митровицу, Шабац, Шид, Мали Зворник, Лозницу, Богатић и Крупањ (укупно око 
397.249 становника – 2002. године са процењеном годишњом количином отпада од 85.306 
тона годишње – 2009.- године). Од те локације за регионалну депонију се одустало и у току 
је израда Студије оправданости придруживања Колубарском региону за управљање 
отпадом града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ. 

У оквиру некадашњег комплекса РТБ "Зајача" - "Топионица", која је купљена од стране 
привредног друштва „EcoMet Reciklaža’’, налази се депонија оловно-антимонске шљаке. 
Санација депоније налази се у надлежности Министарства заштите животне средине и 
тренутно се очекује израда пројектно-техничке документације која ће решити питања 
стабилност косина овог простора. 

Обзиром да је Планом детаљње регулације индустријске зона ‘’Зајача’’ у Зајачи, 
предвиђено формирање нове депоније, привредно друштво „EcoMet Reciklaža’’ започело је 
процедуру прибављања свих потребних сагласности за реализацију овог пројекта, чије ће 
реализовње бити обављено у складу са свим важећим прописима коији регулишу ову 
област. У овом тренутку, очекује се решавање имовинско-правних односа (куповине) на 
овом локалитету.  

У оквиру комплекса функционише погон  за рециклажу оловних акумулатора  и погон 
топиноце. Функционисање истих дефинисано је дозволама за управљање отпадом које 
издаје надлежно Министарство. У овом тренутку привредно друштво‘„EcoMet Reciklaža’’ је 
носилац дозволе за складиштење и третман отпадних оловних акумулатора 

И остали индустријски/привредни субјекти на територији града приликом обављања својих 
делатности континуирано генеришу отпад различите категорије, између осталог и опасан 
отпад. Оператери воде евиденције о количинама опасног отпада, предају га овлашћеним 
оператерима и имају закључене уговоре. 
 

У протеклом периоду отпад се није прерађивао и користио у сировинске сврхе. Може се 
извести закључак да би се бољим управљањем комуналним делатностима могли остварити 
значајни позитивни ефекти на квалитет животне средине у будућем периоду. У прилог овој 
тези иду резултати процене састава отпада, као и чињеница да ће у будућем периоду може 
доћи до повећања броја туриста. По правилу туристи продукују тзв. ''амбалажни отпад'' – 
лименке, пет амбалажа, папир, стаклена и друга амбалажа, која уз одговарајућу 
организацију могу бити предмет рециклаже. 

 

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА 

Поред деопоновања отпада, еколошки притисак на земљиште присутно је у зонама 
концентрације становништва и привредних активности. Са становишта заштите квалитета 
земљишта значајан је проблем трајног губитка услед неконтролисане/стихијске пренамене 
земљишта у грађевинско. На загађивање тла доминантно утичу: (1) неадекватно 
депоновање чврстог отпада; (2) друге непланске активности (неконтролисано одлагање 
чврстог и течног отпада дуж саобраћајница, паљење ораница и сл.); (3) утицај саобраћаја 
(површинске воде са коловоза, таложење издувних гасова, Pb и CaCl2 у зимском периоду). 

Кад је у питању земљиште, може се рећи да у последње две године није вршено 
испитивање земљишта на подручју града Лознице. 
 

Ипак, може се закључити да загађивање земљишта није присутно у већем обиму, већ само 
на појединим локалитетима, као што су: депоније и сметлишта, комплекси/локалитети 
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експлоатације минералних сировина, индустријске зоне и локалитети, гробља, фреквентније 
саобраћајнице и слично. Са садашњом структуром и обимом пољопривредне производње 
ниво примене минералних ђубрива и других средстава је изузетно низак, тако да има 
занемарљив утицај на загађивање земљишта. 

Еколошки притисак на земљиште присутно је у зонама концентрације становништва и 
привредних активности. Са становишта заштите квалитета земљишта значајан је проблем 
трајног губитка услед неконтролисане/стихијске пренамене најплоднијег земљишта у 
грађевинско. На загађивање тла доминантно утичу: (1) неадекватно депоновање чврстог 
отпада; (2) друге непланске активности (неконтролисано одлагање чврстог и течног отпада 
дуж саобраћајница и сл.); (3) утицај саобраћаја (површинске воде са коловоза, таложење 
издувних гасова, Pb и CaCl2 у зимском периоду). 

Проблем неконтролисаног паљења ораница је још један у низу проблема, додуше сезонски 
проблем који је јако присутан на територији града. Представља важан еколошки проблем јер 
изазива вишеструке негативне последице, почев од материјалних до угрожавања живота 
људи, флоре и фауне. Паљењем ораница долази до трајног уништавања комплетне 
животне структуре, како на самој површини земљишта тако и на дубини од неколико 
центиметара. 
 
Једини доступни подаци испитивања квалитета земљишта, добијени су у кругу комплекса 
„Зајача“. Земљиште је узорковано дана 18.07.2019. на следећим локацијама, у оквиру 
''нултих'' мерења (мониторинг животне средине). Узорковање је обављено у тренутку када у 
топионици није било производње:  
Узорак 2706280801 – композитни узорак земљишта од 0-60 цм (Парцела породице 
Митровић, јужно од Топионице “Зајача”)  
Узорак 2706280802 – композитни узорак земљишта од 0-60 цм (Парцела породице Пантић, 
североисточно од Топионице “Зајача”)  
Узорак 2706280803 – композитни узорак земљишта од 0-60 цм (Парцела породице Никић, 
северозападно од Топионице “Зајача”) 
 
На основу добијених резултата испитивања земљишта може се закључити да: 
У узорку 2706280801 – композитни узорак земљишта од 0-60 цм измерена концентрација 
арсена прелази ремедијациону вредност концентрација опасних и штетних материја у 
земљишту док су измерене вредности концентрација осталих параметара испод 
ремедијационих вредности концентрација опасних и штетних материја у земљишту, према 
Уредби о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, 
Прилог 3., Сл. Гласник РС. бр. 88/2010.  
У узорку 2706280802 – композитни узорак земљишта од 0-60 цм измерене концентрације 
параметара не прелазе ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних 
материја у земљишту, према Уредби. 
У узорку 2706280803 – композитни узорак земљишта од 0-60 цм измерена концентрација 
арсена и антимона прелазе ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних 
материја у земљишту док су измерене вредности концентрација осталих параметара испод 
ремедијационих вредности концентрација опасних и штетних материја у земљишту, према 
Уредби. 
 
АНАЛИЗА НИВОА БУКЕ 
 
На територији града не врши се мониторинг  дневног , вечерњег и ноћног нивоа буке.  

Комунална бука потиче највећим делом од саобраћаја, док су индустрија, мала привреда, 
грађевинарство и друге активности од мањег значаја. Најчешћи узроци проблема везани су 
за стара возила са високом емисијом буке и застареле производне технологије, затим 
неадекватно лоцирање индустријских постројења, занатских радњи, а посебно 
угоститељских објеката у урбаним зонама, као и неспровођење мера заштите. Посебан 
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проблем представља тзв. бука локалних извора (угоститељских и занатских радњи и сл.). 
Тежиште проблема у вези са заштитом од буке везано је за специфичне локалне изворе 
буке, који се односе на тзв блиске изворе: ресторане, кафиће и занатске погоне са којима се 
станари граниче, или оне који су у њиховој непосредној близини. Бука већих индустријских 
погона, саобраћајна бука, као и бука специфичних саобраћајних извора, нпр. железнице, 
аеродрома или већих друмских саобраћајница су само спорадично предмети жалбе грађана. 

Основи узроци проблема у вези са буком су следећи: неадекватни прописи и стандарди у 
области буке; неадекватан и недовољан мониторинг буке; застареле производне 
технологије и стара возила са високом емисијом буке; несистематска мерења буке на 
изворима емитовања; недостатак просторног планирања у циљу одређивања зона које 
регулишу област буке; неадекватно лоцирање индустријских постројења, занатских радњи, а 
посебно угоститељских објеката у урбаним зонама; непостојање пројеката звучне заштите; 
претварање стамбеног у пословни простор без провере да ли звучна заштита задовољава у 
односу на нову намену простора; недовољна контрола нивоа буке коју емитују моторна 
возила; недовољна мрежа улица са аутоматском регулацијом саобраћаја и синхронизација 
рада семафора на појединим правцима. Као последица ових проблема јавља се 
прекорачење дозвољених нивоа буке, које нарушава квалитет живота, али има и негативно 
дејство на здравље људи. 

Бука и вибрације су заступљени дуж саобраћајница, и у вршним часовима је 
најинтензивнија. Поред саобраћајница, повишена бука се може јавити на локацији 
хелиодрома, као и у оквиру привредних постројења. Законом прописане граничне вредности 
буке нису прекорачени. Прописане су следеће вредности највише дозвољене буке по 
зонама према ЈУС У.Ј6.205 и приказани су у следећој табели. 

Табела 2 Највиши дозвољени нивои буке 

зона Намена простора Највиши дозвољени нивои спољне буке (у dB) 

дан ноћ 

1.  Подручја за одмор и рекреацију, болничке 
зоне и опоравилишта, културно историјски 
локалитети, велики паркови 

50 40 

2.  Туристичка подручја мала и сеоска насеља, 
кампови и школске зоне 

50 45 

3.  Чисто стамбена подручја 55 45 

4.  Пословно – стамбена подручја, трговачко 
стамбена подручја и дечија игралишта 

60 45 

5.  Градски центар, занатска, трговачка, 
административно – управна зона са 
становима, зоне дуж аутопутева 
магистралних и градских саобраћајница 

65 55 

6.  Индустријска складишна, сервисна подручја, 
аеродром, транспортни терминали без 
стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не сме прелазити 
дозвољене нивое у зонама са којима се граничи 

 

 
 

1.5. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ 
ПЛАНА   
 
Заштита животне средине логично подразумева поштовање свих општих мера заштите 
животне средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених 
законском регулативом и условима надлежних институција. 
 
Специфични проблеми који су настали као пратећа појава досадашњег економског и 
друштвеног развоја на подручју града Лознице су еколошке природе. Реална оцена, односно 
процена присутних и делујућих еколошких поремећаја тешко је остварива будући да не 
постоје јединствено прихватљива  репрезентативна и објективна мерила.  
Питања животне средине на простору Плана која су вреднована и разматрана односе се пре 
свега на стање и квалитет вода, ваздуха, земљишта, стање предела, а затим и начин 
управљања отпадом, нивое буке на различитим потезима плана. Изразитих природних 
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ограничења нема, ипак присуство поремећаја је евидентно, настали су нарушавањем 
еколошке равнотеже активним деловањем љуског фактора у односу на коришћење 
просторне целине и њихове специфичности или посебности. 
 
Приликом анализе стања животне средине на планском подручју извори загађења/проблеми  
су разнородни: отпадне воде, висок степен инфилтрације отпадних вода због застарелости 
спојница на азбест-цементим цевима поготово у сеоским насељима, опасност од поплава 
(готово све текуће воде општине Лозница имају бујични карактер), веома еродибилно 
земљиште на појединим потесима, појава клизишта (евидентирано је 108 клизишта), 
површинска експлоатација, негативно утиче на промену режима подземних вода, на 
деградацију природног предела, на угрожавање живота и рада становништва у непосредном 
и ширем окружењу, додатни проблем представља планирана експлоатација јадарита, која 
ће по обиму и по површини бити знатно већа у односу на постојећу експлоатацију, а самим 
тим ће и негативни утицаји бити већих размера, изградња железничке пруге Ваљево-
Лозницакао и обилазног пута (IБ реда бр. 26)  негативно утиче на низ чинилаца када је 
квалитет животне средине у питању (настаје низ проблема у саобраћајној повезаности, 
хидрологији, коришћењу пољопривредног земљишта, коришћењу земљишта у зонама 
заштите и у деловима између реке Јадар, пруге и новопланираног пута Слатина – Липница 
(за потребе рудника јадарита), могућа је појава проблема водопропусних моћи планираних 
пропуста кроз труп пруге за бујучне водотоке који се уливају у Јадар.), велики број дивљих 
депонија, недостатак материјалних средстава за потребе развоја мониторинга како планског 
обухвата тако и читаве општине.  
 
Разлози за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене 
Извештај о Стратешкој процени може се изјаснити о томе зашто поједина питања из области 
заштите животне средине нису била меродавна за разматрање. У конкретном случају као 
таква питања оцењени су:питања везана за климатске промене, промене озонског омотача 
и утицај јонизујућег зрачења с обзиром да досадашња истраживања и сазнања о природном 
и другом зрачењу, те врсте и садржају радионуклида не индикују опасност по здравље 
људи, уз поштовање прописа и обавеза из тих прописа у вези постојања и руковања 
материјалима и опремом која је извор зрачења (планским решењима се не предвиђају мере 
и радови којима би се стање у овој области животне средине могло погоршати). План није 
посебно меродаван у потенцијално позитивном или негативном смислу, а са аспекта 
обавеза према међународним споразумима. 

 
 
 

1.6. РЕЗУЛТАТИ   КОНСУЛТАЦИЈА   СА   ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ   ОРГАНИМА   И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Након обављеног Раног јавног увида Измене и допуне Просторног плана града Лознице, 
обављен је широк круг консултација са заинтересованим и надлежним институцијама, 
организацијама и органима, у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења. Све 
консултације су релевантне за процес процене и израду стратешке процене утицаја Измене 
и допуне Просторног плана, а услови и мере надлежних органа, институција и предузећа су 
кроз процес процене вредновани и имплементирани у планска решења. 
 
Консултације са заинтересованом јавношћу и појединцима биће обављене у току јавног 
увида, а резултати консултација биће саставни део Извештаја о стратешкој процени утицаја  
на животну средину. 
 
Прибављени су услови, мишљења и сагласности од следећих надлежних и заинтересованих 
институција, органа, организација: 
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Р.б 

И Н С Т И Т У Ц И Ј А број и датум услова 

1.  ЈП „Путеви Србије»              
Број: 953-22913/19-1 
Датум: 24.9.2019. 

2.  ЈП „Железнице Србије“              
Број: 2/2019-1399 
Датум:18.9.2019. 

3.  
ОДС „ЕПС Дистрибуција“ Огранак 
Лозница, ул. Слободана Пенезића 1 

Број: 8Ј.1.1.0.Д.09.14-288151/1 
Датум: 18.9.2019.г. 

4.  
Акционарско друштво „Електромрежа 
Србије“, Београд, Кнеза Милоша 11 

Број:130-00-УТД-003-
1198/2019-002 
Датум: 19.9.2019. 

5.  
ЈП „Водовод и канализација“ Лозница, 
Лозница, Георгија Јакшића 9 

Број:1165/1 
Датум: 4.10.2019. и 16.1.2020. 

6.  

Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације 
Одељење за ванредне ситуације у 
Шапцу, 
Господар Јевремова број 4, Шабац  

09/34 Број: 217-13763/19-1 
Датум: 24.9.2019. 

7.  
ЈП "Лозница гас" Лозница 
Лозница, ул. Војводе Мишића 4 

Број:38/20 
Датум:29.01.2020 

8.  
ЈП "Лозница развој" Лозница, 

Лозница, ул. Георгија Јакшића 3 

Број: 03-1112 
Датум:30.9.2018. 

9.  
ЈП "Топлана" Лозница, 

Лозница,  Бањска бб 

Број:588-1 
Датум:21,10,2019 

10.  
Завод за заштиту природе Србије 
Нови Београд,  др Ивана Рибара 91 

Број: 03 бр. 020-2767/2  
Датум:11.10.2019.г. 

11.  
Завод за заштиту споменика културе, 
Ваљево, Милована Глишића 2 

Број:755/1 
Датум:31,12,2019 

12.  
Републички сеизмолошки завод 
Београд, Парк Ташмајдан б.б. 

Број: 02-457-1/2019 
Датум:2019-09-13 

13.  
Министарство рударства и енергетике, 
Београд, Немањина 22-26 

Број: 350-01-00052/2019-01 
Датум: 10.10.2019. 

14.  
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, 
Београд, Немањина 22-26 

Број: 350-01-01698/2019-11 
Датум: 23.9.219.г. 

15.  

Министарство одбране 
сектор за материјалне ресурсе, 

Београд, Бирчанинова 5 

Број: П бр. 18191-5 
Датум: 21.10.2019.г. 

16.  
Министарство заштите животне средине 
Београд, Немањина 22-26 

Број: 350-01-094/19-03 
Датум: 27.9.2019. 

17.  

Министарство здравља, 

Одељење за санитарну инспекцију, 

Београд, Немањина 22-26 

Број: 530-353-11/2019-10 
Датум:30.9.2019. 

18.  

Министарство трговине, туризма и  

телекомуникација, 

Београд, Немањина 22-26 

Број: 350-01-00024/2019-03 
Датум:2.10.2019. 

19.  
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Београд, Немањина 22-26 

Број: 353-01-7/2019-17 
Датум: 23.9.2019. 

20.  
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, 
Београд, Немањина 22-26 

Број: 350-01-82/2019-09 
Датум:4.10.2019. 

21.  

Јавно предузеће за газдовање шумама 

’’Србијашуме’’ 

Београд, Михајла Пупина 113 

Број:14530 
Датум:27.9.2019. 

22.  РАТЕЛ – Регулаторна агенција за Број: 1-01-3491-312/19-1 

http://www.mtt.gov.rs/
http://www.mtt.gov.rs/
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електронске комуникације и поштанске 

услуге,  

Београд, Палмотићева 2 

Датум: 14.10.2019.г. 

23.  

Министарство унутрашњих послова, 
Дирекција полиције, 
Управа граничне полиције 
 
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови 
Београд 
 

03.5.11.3 Број: 28-865/19 
Датум:19.9.2019. 

24.  

Директорат цивилног ваздухопловства 
Републике Србије 
 
Скадарска 23, Београд 11000  
 

Број: 413-09-0200/2019-0002 
Датум:25.9.2019. 

25.  ЈВП „ СРБИЈАВОДЕ“                                                                                                                                                                                                        
Број: 8739/2 
Датум:30.9.2019. 

26.  
Републички хидрометереолошки завод, 
Београд, Кнеза Вишеслава 66 

 Број: 922-3-105/2019 
Датум:21.10.2019. 

27.  
НИС, а.д. Нови Сад, 
Народног фронта 12, Нови Сад 

Број: НМ – 440000/12 – 
до/10405 
Датум: 01.10.2019.г. 

28.  
Србија гас ЈП, 
Народног фронта 12, Нови Сад 
 

Број: ? 
Датум: ? 

29.  
ЈП ЕПС 
Балканска 13, Београд 

Број: 12.01.5222/197-19 
Датум:02.10.2019.г. 

30.  
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Републичка 
дирекција за воде 

Број: 325-05-01850/2019-07 
Датум:17.10.2019.г. 

31.  
Одељење за Привреду и локални 
економски развој, градска управа 

Број: 501-27/2020-IV 

 
Услове нису доставили: „Телеком Србија“, Предузеће за телекомуникације а.д., Сектор за 

фиксну приступну мрежу, Одељење за планирање и изградњу мреже Шабац, Карађорђева 

број 10, Шабац, КЈП "Наш дом" Лозница,Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића 6, Јавно 

предузеће „Пошта Србије“Лозница, Јована Цвијића 23. 

 

 



Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница 

на животну средину 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 58 

2.0.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 

 
Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите 
животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених 
података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу 
заштите животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши се 
избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене. 
 
Са становишта дугорочне организације коришћења, уређења и заштите простора концепт 
одрживог развоја представља стратешку активност којом се дефинишу плански принципи и 
критеријуми заштите, затим средства и развој животне средине. Стратегија одрживог развоја 
огледа се у детаљнијој планској организацији и уређењу кроз вредновање капацитета 
простора у односу на одговарајуће делатности и активности у њему, као и усклађивање 
коришћења простора са природним и створеним потенцијалима и ограничењима. 
Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину општи и посебни 
циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу заштите 
животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине 
утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању 
животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне 
средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши се избор 
одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене. 
 
  

2.1.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Стратешка процена се обавља на основу неколико принципа, који се спроводе кроз неколико 
активности, и то: 

1) обезбеђивање да питања животне средине и здравље људи буду потпуно узета у 
обзир приликом развоја планова или програма; 

2) успостављање јасних, транспарентних и ефикасних поступака за стратешку процену; 
3) обезбеђивање учешћа јавности; 
4) обезбеђивање одрживог развоја; 
5) унапређивање нивоа заштите здравља људи и животне средине. 

 
Другим речима, за потребе ове стратешке процене може се дефинисати основни циљ, и то: 
Основни циљ израде стратешке процене је обезбеђивање да питања животне 
средине, укључујући и здравље људи, буду потпуно узета у обзир приликом развоја, 
ради обезбеђивања одрживог развоја, обезбеђивање учешћа јавности, као и 
унапређивања нивоа заштите здравља људи и животне средине. 
 
За потребе ове стратешке процене основни циљ се разрађује кроз следеће активности, и то: 

 очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета 
екосистема, генофонда животињских и биљних врста, плодности земљишта, 
природних лепота и просторних вредности, културне баштине и добара које је 
створио човек; 

 обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом 
природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних 
богатстава и спречавање опасности и ризика по животну средину. 

 
Циљеви стратешке процене представљају резултат интеративног процеса дефинисања 
циљева просторног плана на основу принципа, критеријума и стандарда, начела за уређење 
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простора, услова и режима заштите, планске евалуације потенцијала и ограничења, тражње 
и захтевом за развој. 
 
На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у плановима и 
стратегијама за потребе извештаја, дефинишу се општи циљеви стратешке процене: 

 рационално коришћење природних реусрса и енергије (чување пољопривредног 
земљишта, превенција конверзије најплоднијег земљишта у друге 
(непољопривредне) сврхе; заштита, унапређење стања шума и шумског земљишта и 
одрживо коришћење шума; смањење потрошње воде у индустрији и у 
домаћинствима, смањење губитака воде у дистрибутивној мрежи, развијање система 
даљинског грејања, повећање енергетске ефикасности) 

 имплементација стратешких опредељења Националне стратегије управљања 
отпадом –планирањем повећања броја становника обухваћених системом 
сакупљања отпада и развијање система компостирања пољопривредног (органског 
отпада) и санирање постојећих неусловних и непланских сметлишта која 
представљају највећи ризик по животну средину и здравље људи, укључивање у 
систем регионалног прикупљања отпада, као и изградња постројења за третман 
отпадних вода и заштита и унапређење квалитета вода,  

 очување и заштита подручја заштићених природних и културних добара и заштитних 
појасева и њихово одрживо укључивање у туристичку понуду,  

 смањење емисије штетних материја у ваздух и смањење нивоа буке из саобраћаја и 
индустријских постројења и спречавање инцидентних/ неконтролисаних испуштања 
загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, 

 повећање обима инвестиција за заштиту животне средине и развој система 
мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке), побољшање 
информисања, обука становништва за заштиту животне средине, обезбеђење учешће 
јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на квалитет животне средине. 

 
У циљу реализацију општих циљева утврђују се посебни циљеви стратешке процене у 
појединим областима заштите: 

 спречавање загађивања земљишта - плански третман одлагања отпада - унапређење 
система прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпад из насеља 

 спречавање загађивање вода – прикупљање одвођење и пречишћавање отпадних 
вода из градског насеља и одвођење атмосферских вода и контролисано испуштање 
у водопријемник 

 увођење принципа заштите животне средине у коришћењу површина (локација и 
коришћење земљишта), уз контролисану изградњу компатибилних намена у складу са 
капацитетима простора (микролокационо и укупно) 

 одређивање праваца просторног развоја ради ограничења просторног ширења зона 
градње, заштите шума и планско уређење локација за изградњу 

 усклађивање постојећих површина, објеката супра и инфраструктуре са 
новопланираним капацитетима - проналажење оптималних параметара за грађење 
поштујући непосредно и шире окружење 

 уређење делимично изграђених простора, увођењем нових садржаја, спречавање 
нерационалног коришћења површина и бесправне изградње 
 
 

2.2. ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

На основу дефинисаних посебних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће 
се користити у изради стратешке процене утицаја на животну средину. Сврха индикатора 
стања животне средине је оцењивање планских решења са становишта могућих негативних 
утицаја на животну средину, као и утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или 
елиминисати. Сврха њихове примене је у усмеравању планских решења ка остварењу 
циљева који се постављају. 
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Као инструменат за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и 
услова животне средине, као и сагледавање последица, индикатори су неопходни као 
улазни подаци за свако планирање (просторно, урбанистичко и др). 
Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са становишта 
могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити 
или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско идентификовање, 
оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су 
средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а 
неопходни су као улазни подаци за свако планирање (просторно, урбанистичко и др). 
 
Индикатори стратешке процене су припремљени према циљевима стратешке процене, на 
основу Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине  („ Службени 
гласник РС“, бр. 37/2011) којим се прописује национална листа индикатора заштите животне 
средине. 
 

Табела бр. 3: Посебни циљеви стратешке процене са избором индикатора 

посебан циљ индикатор 
 

 смањење нивоа емисије штетних 
материја у ваздух 

 унапређење квалитета ваздуха 

 

 Учесталост прекорачења дневних граничних 
вредности зa SO2, NO2, PM10, O3 

 очување и унапрђење квалитета 
површинских и подземних вода 

 изградња канализационе мреже у 
свим деловима градског и сеоских 
насеља и повезивање са уређајима 
за пречишћавање отпадних вода 

 развој организованог 
водоснабдевања 

 смањење ризика од поплава 

 

 

 Serbian Water Quality Index (SWQI) -
Петодневна биолошка потрошња кисеоника 
БПК5, физичко-хемијски и микробиолошки  
параметри квалитета површинских вода 

 Нутријенти у површинским и подземним 
водама 

 Проценат становника прикључен на јавни 
водовод  

 Проценат становника прикључен на јавну 
канализацију  

 Загађене (непречишћене) отпадне воде 
 

 

• очување обрадивог пољопривредног 
земљишта 

• очување површина под ливадама и 
пашњацима  

• смањење деградације земљишта 
ерозијом, израда и реализација 
пројеката ревитализације ерозионих 
подручја 

• унапређење стања шума и повећање 
површине под шумом 

 

 

 Подручја под органском пољопривредом 

 Наводњавање пољопривредних површина 

 Промена начина коришћења земљишта 

 Површине деградираног земљишта 

 Ерозија земљишта 

 Управљање контаминираним локалитетима 

 Површина, састојине и типови шума 

 Управљање шумама и потрошња из шума 
 
 

 
• унапређење система прикупљања, 

третмана и одлагања чврстог отпада 
• санирање и рекултивација постојећих 

сметлишта чврстог отпада 

 

 Укупна количина произведеног отпада 

 Производња отпада (комунални, 
индустријски, опасан) 

 Количина произведене амбалаже и 
амбалажног отпада 

 Количина издвојено прикупљеног , поново 
искоришћеног и одложеног отпада 
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 очување биодиверзитета и 

унапређење предела  
 формирање свих категорија 

насељског зеленила, посебно 
заштитног зеленила 
 

 Диверзитет врста 
 

• заштита становништва од негативног 
дејства зрачења 

 Извори нејонизујућег зрачења од посебног 
интереса 

• унапређење здравља 
• гасификација и топлификација 

насеља 
 

 Квалитет воде за пиће 

 Укупна потрошња примарне енергије по 
енергентима 
 

• развијање система мониторинга 
животне средине (ваздуха, вода, 
земљишта и буке) 

 

 Број  мерних  места,  стање  мониторске  
       мреже 

 
• валоризација и адекватан третман 

непокретних културних добара 
• заштита природне баштине 

 

 Број и квалитет заштићених непокретних 
културних добара 

 Број и површина заштићених природних 
добара и предеоних целина 

 
• повећање запослености 

становништва 
• развој индустрије и привреде 
• успостављање кодекса понашања у 

туризму и обезбећивање трајне и 
активне  помоћи локалне заједнице, 
боље промовисање туристичких 
капацитета насеља 
 

 

   % запослених и незапослених 

   % смештајних капацитета 

   Интензитет туризма 

 
 

Индикатори Јединица мере 

Учесталост прекорачења дневних граничних 
вредности за PM10, NО2, О3 i SO2,  
 
 
Нутријенти у површинским и подземним водама,  
 
 
SWQI-Serbian Water Quality Index,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број дана у току године са прекорачењем дневне 
граничне вредности, 
 
 
Нитрати (mg NO3/l), 
укупни фосфор и ортофосфати (μg P/l), 
 
Пет описних индикатора (на скали од 0 до100) и 
индикатор у боји: 
веома лош (0-38) црвено, лош (39-71) - жуто, 
добар (72-83) - зелено, 
веома добар (84-89) – светло плаво и одличан 
(90-100) – тамно плаво. 
температура воде (°C), pH вредност (pH), 
електропроводљивист (μS/cm), 
% засићења O2 (%), БПK5 (mg O2/l), суспендоване 
материје (mg/l), 
укупни оксидовани азот (Нитрати + Нитрити)(mg 
N/l), ортофосфати (mg 
P/l), укупни амонијум (mg N/l) и највероватнији 
број колиформних 
клица (n/100ml), 
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Проценат становника прикључен на јавни 
водовод  
 
 
Проценат становника прикључен на јавну 
канализацију 
 
Загађене (непречишћене) отпадне воде,  
 
Подручја под органском пољопривредом 
 
 
Наводњавање пољопривредних површина 
 
 
 
 
Површине деградираних земљишта,  
 
 
 
Промена начина коришћења земљишта 
 
Ерозија земљишта 
 
Управљање контаминираним локалитетима 
 
 
 
Површина, састојине и типови шума 
 
 
 
 
 
Управљање шумама и потрошња из шума 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диверзитет врста,  
 
 
Укупна количина произведеног отпада,  
 
 
Производња отпада (комунални, индустријски, 
опасан) 
 
Количина произведене амбалаже и амбалажног 
отпада 
 
Извори нејонизујућег зрачења од посебног 
интереса 
 
 

 
% (проценат), 
 
 
 
% (проценат), 
 
 
% (проценат), 
 
Индикатор се изражава у хектарима (hа), односно 
у процентима (%). 
 
Индикатор се изражава у хектарима (hа), односно 
у процентима (%), 
односно у метрима кубним по хектару годишње 
(m3/hа/год) 
 
% деградираног земљишта у односу на укупну 
површину и површина деградираног земљишта 
изражена у ha, 
 
ha или km2 

 
t/ha/годишње еродираног земљишта 
 
Број локалитета изражен нумерички, удео 
изражен у %, трошкови 
санације и ремедијације изражени у RSD 
 
У хектарима (ha) или у процентима (%) у односу 
на укупну територију – 
за подиндикаторе Укупна површина под шумом и 
Проценат шумске 
површине у односу на површину земље. 
 
Проценат (%) од укупне површине шуме или 
другог шумског 
земљишта- за подиндикатор Управљање 
шумама. 
Дужина у километрима (km) и структура путева 
(меки, тврди, 
асфалтни, укупно)- за подиндикатор Шумски 
путеви. 
 
Број јединки по јединици површине. Број 
гнездећих парова. Површина у хектарима (ha), 
 
Индикатор се изражава у тонама по години 
(t/год), 
 
Индикатор се изражава у тонама по години 
(t/год). 
 
Индикатор се изражава у тонама по години 
(t/год), односно у процентима (%). 
 
Референтни гранични нивои јесу нивои излагања 
становништва електричним, магнетним и 
електромагнетним пољима који служе за 
практичну процену изложености, како би се 
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Квалитет воде за пиће 
 
Укупна потрошња примарне енергије по 
енергентима 
 
 
 
 
Број мерних места, стање мониторске мреже  
 
 
Број и квалитет заштићених непокретних 
културних добара 
 
Број и површина заштићених природних добара и 
предеоних целина 
 
% запослених и незапослених 
 
% смештајних капацитета 
 
Интензитет туризма 

одредило да ли постоји вероватноћа да базична 
ограничења буду прекорачена. 
Референтни гранични нивои исказују се зависно 
од висине фреквенције поља према следећим 
параметрима: 
− јачина електричног поља Е [V/m]; 
− јачина магнетног поља H [A/m]; 
− густина магнетног флукса B [μT]; 
− густина снаге(ekvivalentnog ravnog talasa) - Sekv 
[W/m2]. 
Примена мерљивог референтног граничног нивоа 
осигурава поштовање релевантног базичног 
ограничења. 
Референтни гранични нивои садржани су у 
Табели 2. Правилника о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник 
РС”, број 104/09); 
 
% (проценат) 
 
Потрошња енергије се мери у милионима тона 
еквивалентне нафте 
(Мten). Учешће енергената у укупној потрошњи 
енергије, као и просечна годишња стопа раста су 
приказани у облику процента (%). 
 
Број мерних места 
 
 
Број 
 
 
Број 
 
 
% 

 

% 

 

Доласци и ноћења туриста: у хиљадама туриста; 
Туристички промет и боравак према врстама 
туристичких места: у хиљадама туриста и 
проценат учешћа у односу на укупан промет; 
 

  

Проблем у практичној примени индикатора за оцену планских решења у случају израде овог 
Плана се огледа у чињеници да нису доступни систематизовани подаци и да нису вршења 
мерења одређених параметара животне средине, те да није утврђено нулто стање животне 
средине простора који је у обухвату овог Плана и да на предметном простору и у ширем 
окружењу не постоји континуитет у мониторингу животне средине. 
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3.0. ПРОЦЕНА    МОГУЋИХ    УТИЦАЈА    ПЛАНА    НА  ЖИВОТНУ  
СРЕДИНУ 
 
Стратешка процена се бави генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја 
планираних решења на животну средину простора у обухвату Плана, при чему је акценат 
стављен на анализу планских решења, која доприносе заштити и подизању квалитета 
животне средине на посматраном простору и у непосредном окружењу. 
 
У процесу одлучивања и усаглашавања планских решења и у поступку стратешке процене, 
потенцијала и ограничења у простору и животној средини, вредновани су следећи аспекти: 

 природне карактеристике, постојеће стање и услови у простору; 
 створене вредности, постојећа намена простора и досадашњи начин коришћења 

природних ресурса, као и планирано уређење дефинисано планским решењима; 
 стање комуналне опремљености и уређености простора у обухвату Плана; 
 стање и статус природних и културних  добара; 
 услови надлежних институција, добијени у поступку израде Плана и Извештаја о 

стратешкој процени; 
 циљеви планског документа вишег хијерархијског нивоа и циљеви предметног 

планског документа. 

Проблем заштите животне средине је данас један од прворазредних друштвених задатака. 
Данас присутне негативне последице углавном су последица погрешно планиране, 
изградње насеља, саобраћајних система, неконтролисане и неадекватне употребе енергије, 
као и непознавања основних законитости из домена животне средине. У оквирима изнетих 
ставова промене које су последица прилагођавања природе потребама човека могу бити 
онакве какве он очекује, али могу бити, и често јесу, сасвим неповољне и за њега самог. 
Скуп таквих промена за собом повлачи врло сложене последице, које у принципу имају 
повратно деловање на иницијаторе промена, доводећи тако до нових стања и нових 
последица.  

Један од циљева стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину свакако  
је и сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и предвиђених 
мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире не стварајући 
конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на посматраном 
простору.  

За следећа планска решења  се процењује утицај на животну средину: 

1. Заштита природе и природних ресурса 

- Пољопривредно земљиште: очување што већих површина под 

квалитетним пољопривредним земљиштем, производња органске хране, 

развој и унапређење постојеће пољопривредне производње; 

- Шумско земљиште: очување и унапређење стања шума, шумског фонда, 

формирање адекватних дрвореда са одговарајућом врстом дрвећа, за 

потребе стабилизације терена, очување биодиверзитета; 

- Воде и водно земљиште: уређење и регулацација речних токова у оквиру 

планског обухвата, очување биљног и животиљског света у њему, 

спречавање појаве бујица и поплава, изградња канализационе 

инфраструктуре, унапређење квалитета подземних вода; 

- Геолошки ресурси: прилагођавање изградње геолоким и хидрогеолошким 

условима терена уз примену  адекватних мера заштите; 

- Управљање отпадом: рационално и ефикасно управљање отпадом 
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2. Становништво и социјални развој  

- Уравнотежен просторни развој подручја града Лознице и боље фнкционално 

повезивање са суседним насељима 

- Унапређење доступности и квалитета услуга од јавног интереса 

- Унапређење квалитета становања успостављањем мултифункционалне 

структуре насеља  

- Унапредеђе демографских прилика кроз задржавање локалног 

становништва 

 

3. Одрживи развој економије  

- Унапређење и уравнотежен развој трговине, комерцијалних делатности, 

угоститељства  

- Развој туризма, потенцирање развоја такозваног еколошког или зеленог 

туризма уз максимално очување шумске флоре и фауне 

- Унапређење и уравнотежен развој спорта и рекреације 

 

4. Техничка инфраструктура 

- Унапређење саобраћаја и саобраћајне инфраструктура, већа 

приступачност и квалитета мрежа  објеката 

- Водопривреда и водопривредна инфраструктура: заштита вода од 

загађивања, проширење водоводне мреже, реконструкција и проширење 

канализационог система по сепарационом систему, санитација сеоских 

насеља, изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода 

за град Лозницу и секундарних постројења за остала насеља 

- Повећање енергетске ефикасности 

- Унапрећење телекомуникационе инфраструктуре 

- Развој гасне и топловодне инфраструктуре 

 

3.1. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ 
РЕШЕЊА  

Законом није јасно прописано која варијантна решења подлежу процени. Имајући у виду 
законску регулативу у области планирања, уређења простора и изградњи објеката, предвиђа 
се израда планских варијантних решења. За избор најповољније варијанте уобичајено је да 
се користе критеријуми засновани на начелима економске оправданости, социјалне 
прихватљивости и еколошке одрживости. Другим речима, у пракси се на овај начин до фазе 
јавних консултација у начелу заузима став о варијантама, тако да се у пракси стратешке 
процене, по правилу процењују две варијанте, респективно три, и то: (1) прва варијанта да 
се план не усвоји, односно да не дође до спровођења плана; (2) друга у којој се план усваја 
и доследно спроводи; и (3) трећа – респективна (алтернативна), у којој се план усваја и 
спроводи уз подршку других планова, програма, пројеката и инструмената, који су у функцији 
развоја и заштите. За потребе ове стратешке процене разматрају варијанта нееспровођења 
и  спровођење плана (уз подршку других планова, програма и инструмената). 

Варијантна решења Измене и допуне Просторног плана града Лознице представљају 
различите рационалне начине, средства и мере реализације циљева плана у појединим 
секторима развоја, кроз разматрање могућности коришћења одређеног простора за 
специфичне намене и активности, односно разматрање могућности коришћење различитих 
простора за реализацију конкретне активности која се планира. Поред тога, треба узети у 
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обзир и варијанте имплементације плана. Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну 
средину, могу се утврдити само поређењем са постојећим стањем, циљевима и варијантним 
решењима плана. За планове који имају већи степен неизвесности реализације, метод 
израде сценарија модела развоја омогућује процену позитивних и негативних ефеката 
варијантних решења плана.  

У процени варијантних решења, процењују се циљеви стратешке процене у односу на 
секторе развоја у плану генералне регулације у оквиру два сценарија примене плана: тзв. 
„реални” у случају да се план усвоји и примењује, тзв. „песимистички” у случају да се план не 
усвоји и не примењује и тзв. „оптимистички”, по коме се план усваја спроводи уз подршку 
програма, пројеката и других инструмената. Процена се обавља у складу са изабраним 
индикаторима за сваки циљ стратешке процене појединачно. Процена је квалитативног 
карактера и могући су следећи утицаји: (1) укупно позитиван утицај „+”; (2) укупно негативан 
утицај „-”; (3) неутралан – када нема директног утицаја „0”; (4) нејасан утицај „?”. 
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Табела 4. Процена утицаја у односу на циљеве стратешке процене утицаја у варијантама 1 (да се план не примењује) и 2 (да се план примењује) 

 
Циљеви СПУ 

1. смањење нивоа емисије штетних материја у ваздух 
2. унапређење квалитета ваздуха 
3. очување и унапрђење квалитета површинских и подземних вода 
4. изградња канализационе мреже у свим деловима градског и сеоских насеља и повезивање са уређајима за пречишћавање отпадних вода 

5. развој организованог водоснабдевања 
6. смањење ризика од поплава 

7. очување обрадивог пољопривредног земљишта 
8. очување површина под ливадама и пашњацима  
9. смањење деградације земљишта ерозијом, израда и реализација пројеката ревитализације ерозионих подручја 
10. унапређење стања шума и повећање површине под шумом 
11. унапређење система прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада 
12. санирање и рекултивација постојећих сметлишта чврстог отпада 
13. очување биодиверзитета и унапређење предела  
14. формирање свих категорија насељског зеленила, посебно заштитног зеленила 
15. заштита становништва од негативног дејства зрачења 
16. унапређење здравља 
17. гасификација и топлификација насеља 

18. развијање система мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке) 
19. валоризација и адекватан третман непокретних културних добара 
20. заштита природне баштине 
21. повећање запослености становништва 
22. развој индустрије и привреде 
23. успостављање кодекса понашања у туризму и обезбећивање трајне и активне помоћи локалне заједнице, боље промовисање туристичких 

капацитета насеља 
 
 

 

Сектор плана Сценарио развоја 
Циљеви стратешке процене утицаја 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Пољопривреда и водопривреда 
ВАРИЈАНТА 1 0 0 - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 

ВАРИЈАНТА 2 0 0 + + + + + + + + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

Шумарство и ловство 
ВАРИЈАНТА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВАРИЈАНТА 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Привреда 
ВАРИЈАНТА 1 - - - - - 0 - - 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 - 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + 0 + + 0 + 0 0 + + + + + + 0 0 0 + + 

Саобраћај 
ВАРИЈАНТА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВАРИЈАНТА 2 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 

ВАРИЈАНТА 1 - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + + 0 0 0 0 + + + 0 + 0 + 0 0 0 + 0 0 

Становништво, насеља и јавне 
службе 

ВАРИЈАНТА 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - 

ВАРИЈАНТА 2 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + + 0 + 0 0 + 0 0 0 + + + 

Заштита животне средине 
ВАРИЈАНТА 1 - - - - 0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 - - 0 - 0 0 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + 0 0 0 0 + 0 + + + + + 0 + + 0 + 0 0 0 

Заштита предела, природних и 
културних добара 

ВАРИЈАНТА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 

ВАРИЈАНТА 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 + + 0 0 0 

Заштита од природних и 
техничко–технолошких несрећа 

ВАРИЈАНТА 1 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 

ВАРИЈАНТА 2 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + + 0 + + 0 0 0 0 0 0 
+   –   укупно позитиван утицај, –   –   укупно негативан утицај,  0   –   нема директан утицај, ?   –   или нејасан утиц
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3.2.  РАЗЛОЗИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА  
 
На основу одредби члана 15. Закона, пореде се варијантна решења и даје приказ разлога за 
избор најповољнијег решења. Варијантна решења су поређена према циљевима стратешке 
процене и секторима у плану. Варијанта 1 се односи на неусвајање плана (а самим тим и 
неспровођење плана) је неповољније са свих аспеката. Варијанта 2 се односи на усвајање и 
спровођење плана уз подршку стратегија, планова и програма. У варијанти 1 да се 
просторни план не донесе и да се развој одвија стихијски могу се очекивати само негативни 
ефекти код сваког сектора/активности и ниједан позитиван ефекат у односу на циљеве 
стратешке процене утицаја. Истовремено, процењени варијантни утицаји са собом носе и 
одређени степен ентропије који није могуће са прецизношћу предвидети. У варијанти 2 да се 
просторни план имплементира уз подршку примена других стратегија, планова и програма 
могу се очекивати позитивни ефекти у сваком сектору/активнсти, који отклањају већину 
негативних тенденција у развоју, у случају да План не би имплементирао. У овој варијанти 
могу се јавити и појединачни негативни ефекти, али само на извору, повременог и тренутног 
карактера.  
 
Приказ варијантног решења не усвајања Измене и допуне Просторног плана града 
Лознице 
 
Плански документ представља основни инструмент управљања простором. Недостатак 
Плана значи недостатак адекватних мера и услова за организовање активности у простору и 
његово контролисано коришћење. 
 
Варијантно решење не усвајања Измене и допуне Просторног плана града Лознице 

 

Предности Недостаци 

 наставак традиционалног начина 
живота на територији Плана 

 смањење ризика од евентуалног 
угрожавања квалитета чинилаца 
животне средине даљим развојем 
туристичких, привредних 
комерцијалних и услужних 
делатности; 

 нарушавање основног концепта 
дугорочног одрживог развоја; 

 недостатак мера и инструмената за 
управљање простором на еколошки 
прихватљив и одржив начин; 

 недовољна инфраструктурна и 
комунална опремљеност, 
незадовољавајуће стање 
саобраћајница; 

 угрожавање квалитета вода, 
земљишта и здравља становништва; 

 непоштовање мера обавезног 
инфраструктурног и комуналног 
опремања и уређења свих делова 
града; 

 непоштовање обавезујућих 
смерница и мера за уређивање 
подручја; 

 нерационално коришћење и 
деградација природних ресурса и 
предеоних вредности подручја;  

 непоштовање општих и посебних 
смерница и мера заштите животне 
средине из планова на вишем 
хијерархијском нивоу; 

 недовољно развијен систем 
мониторинга; 
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 незадовољавајући ниво развоја 
туризма; 
 

 
 
Приказ варијантног решења усвајања и имплементације Измене и допуне Просторног 
плана града Лознице 

 

Предности Недостаци 

 одрживи развој на основама 
заштите и одрживог коришћења 
простора, природних и створених 
вредности и животне средине; 

 рационална организација и уређење 
простора у границама утврђеног 
грађевинског подручја;  

 унапређење саобраћајне матрице; 

 остваривање боље саобраћајне 
везе са окружењем;  

 проширење и реконструкција 
постојеће водоводне и 
канализационе мреже, укључивање 
у систем нових ППОВ; 

 укључивање свих сеоских насеља у 
систем прикупљања отпада; 

 контролисано и адекватно 
управљање свим генерисаним 
врстама отпада и отпадних вода 

 повећање површина под зеленилом; 

 повећање површина шумског 
земљишта рекултивацијом и 
садњом брзорастућих и других 
шума, што доприноси очувању 
биодиверзитета и капацитета за 
апсорпцију угљендиоксида, 

 развој туризма; 

 економски и привредни развој и 
повећање запослености; 

 већа експлоатација рудних 
богатствара и остваривање 
финансијског бенефита кроз исти; 

 изградња пратећих садржаја 
везаних за спорт и рекреацију; 

 праћење и контрола стања животне 
средине (мониторинг);  

 смањење изложености 
становништва загађеном ваздуху 
због примене савремених 
технологија заштите животне 
средине (постројење за 
одсумпоравање гасова,постављање 
филтера и др.) у новим и 
реконструисаним постројењима, 

 веће улагање у програме заштите 

 смањење површина пољопривредног 
земљишта 

 негативни утицаји током изградње 
објеката (повишен ниво буке, 
вибрација, емисија прашине); 

 у појасевима непосредно уз 
саобраћајнице могуће је повремено 
прекорачење граничних вредности 
загађености ваздуха услед појачане 
фреквенције саобраћаја као 
последица развоја туризма; 

 повећање степена ризика од 
настанка акцидената и техничко-
технолошких ризика услед изградње 
нових инфраструктурних система и 
објеката;  

 у случају несавесног одлагања 
отпадних материја претпоставка је 
да може доћи до појаве нових 
непланских сметлишта комуналног и 
индустријског отпада; 

 повећана количина амбалажног 
отпада услед развоја туризма; 
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животне средине; 

 поновно увођење мониторинга 
стања животне средине; 

 кроз компензацију и расељавање 
становништва постижу се повољни 
социо-економски ефекти, услови за 
унапређење здравља 
становништва; 

 

 
На основу претходне анализе и процене варијантних решења, може се закључити да је 
варијанта доношења предложеног Плана знатно повољнија у односу на варијанту да се 
план не донесе. 
 
На основу одредаба члана 15. Закона о стратешкој процени, стратешка процена обухвата и 
процену кумулативних и синергијских ефеката. Теоријски је могуће да се јаве интеракције 
међу мањим утицајима како планских решења, тако и појединачних објеката и активности на 
планском подручју. Примера ради, кумулативни ефекти настају када појединачна планска 
решења немају значајан утицај, а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају 
значајан ефекат (загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке). 
Синергијски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни 
ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергијски ефекти се најчешће 
манифестују код људских заједница и природних станишта. 
  

Табела 5 Идентификација могућих кумулативних и синергијских ефеката 

Интеракција 
сектора/активности 

Очекивани ефекат  

Циљ 1 и 2 Смањење нивоа емисије штетних материја у ваздух; унапређење квалитета ваздуха 

Привреда  
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Заштита животне средине 

Укупно позитиван утицај интеракције планских решења у сектору 
привреде, развоју техничке инфраструктуре и комуналне опреме и 
заштите животне средине, са становишта примене заштитних мера, 
изградње система за одвођење отпадних вода и развоју система за 
управљање отпадом. Позитивни утицаји се процењују као синергијски 
ефекат планског спровођења мера заштите ваздуха у систему заштите 
животне средине, као и укључивање сектора заштите у систем доношења 
одлука. 

Привреда 
Саобраћај 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 

Заштита животне средине 

Очекују се негативни утицаји реализацијом планских решења у привреди и 
инфраструктурним системима, развоју техничке инфраструктуре и 
комуналне опреме и у сектору заштите животне средине. Ови негативни 
кумулативни и синергијски утицаји су посебно изражени у варијанти да се 
план не спроводи. У процени негативних кумулативних и синергијских 
утицаја, у варијанти да се план спроводи, сагледавају се из перспективе 
да ће се реконструкцијом путне инфраструктуре омогућити 
интензивирање саобраћаја, како локалног, тако и транзитног. У том 
смислу, могуће је локално загађење ваздуха на самом извору дуж путева. 
Не очекује се прекорачење ГВИ, тако да је евентуални утицај на самом 
извору, односно локалног карактера. Уколико дође до веће привредне 
експанзије, повећања рудне експлоатације долазиће до понецијалног 
повећања загађења ваздуха.  

Циљ 3 Очување и унапређење квалитета површинских и подземних вода 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Привреда 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

У варијанти спровођења плана у секторима Пољопривреде и 
водопривреде, привреде, техничке инфраструктуре и комуналне опреме, 
као и заштити од природних и техничко – технолошких несрећа, планска 
решења са становишта очувања квалитета површинских и подземних 
вода имају укупно позитиван синергијски и кумулативни утицај. 
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Интеракција 
сектора/активности 

Очекивани ефекат  

Пољопривреда и 
водопривреда 
Привреда 

Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

У варијанти неспровођења плана у секторима Пољопривреде и 
водопривреде, привреде, техничке инфраструктуре и комуналне опреме, 
као и заштити од природних и техничко – технолошких несрећа, планска 
решења са становишта очувања квалитета површинских и подземних 
вода имају укупно негативан синергијски и кумулативни утицај. 

Циљ 4 изградња канализационе мреже у свим деловима градског и сеоских насеља и повезивање 
са уређајима за пречишћавање отпадних вода 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Становништво, насеља и 
јавне службе 
Туризам 
Привреда 

У варијанти да се план спроводи, у сектору Пољопривреда и 
водопривреда, становништво насеља и јавне службе, туризам, привреда, 
заштите животне средине је процењен укупно позитиван утицај са 
становишта канализационог опремања и повезивања са ппов.. 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Становништво, насеља и 
јавне службе 
Туризам 
 
Привреда 

У варијанти да се план не спроводи, у сектору Пољопривреда и 
водопривреда, становништво насеља и јавне службе, туризам, привреда, 
је процењен укупно негативан синергијски и кумулативни утицај са 
становишта развоја организованог водоснабдевања. Сам развој и 
напедовање готово је неизводљив без развијене канализационе 
инфраструктуре и пречишћавања отпадних вода. 

Циљ 5 Развој организованог водоснабдевања 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Становништво, насеља и 
јавне службе 
Туризам 
 

У варијанти да се план спроводи, је процењен укупно позитиван утицај са 
становишта развоја организованог водоснабдевања. Уредно 
водоснабдевање и одржавање квалитета пијаће воде је кључна карика у 
развоју сваком града. Неопходно је да се уведе принцип заштите животне 
средине у погледу броја евентуалних посетилаца, док би евентуална 
изградња била у функцији туристичких садржаја, али у оквиру 
ограничених капацитета и опремљених објеката. 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Становништво, насеља и 
јавне службе 
Туризам 
 

У варијанти да се план не спроводи, је процењен укупно негативан 
синергијски и кумулативни утицај са становишта развоја организованог 
водоснабдевања. У случају не спровођења плана,доћи ће до евидентног 
назадовања у развоју града,  неизграђеност комуналне опреме и 
инфраструктуре одговарајућих капацитета има негативан утицај. 

Циљ 6 Смањење ризикa од поплава 

Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Пољопривреда и 
водопривреда 
Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

Спровођењем планских решења у сектору техничке инфраструктуре и 
комуналне опреме и заштите од природних и техничко – технолошких 
несрећа, требало би да смањи ризик од поплава, тако да се очекују 
позитивни синергијски утицаји. 

Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Пољопривреда и 
водопривреда 
Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

Могући негативни утицаји услед не примењивања мера заштите и 
неспровођења плана 
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Интеракција 
сектора/активности 

Очекивани ефекат  

Циљ 7 Очување обрадивог пољопривредног земљишта 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Привреда 

Пољопривредно земљиште препознато је у плану као један од основних 
ресурса, те се кроз кумулативне утицаје сектора пољопривреде и 
привреде процењује синергијски позитиван утицај, активном применом 
мера коришћења, уређења и заштите. 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Привреда 

Очекују се негативни утицаји неспровођењем планских решења у 
пољопривреди и привреди у случају спонатног рзавоја, непланске 
конверзије пољопривредног земљишта и других негативних утицаја. 

Циљ 8 Очување површина под ливадама и пашњацима 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Привреда 

Кумулативни позитивни ефекти у области пољопривреде и привреде, који 
позитивно утичу на очување површина под ливадама и пашњацима 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Привреда 

Негативни утицаји и смањење површина под ливадама и пашњацима. 
Стагнација пољопривреде и непланско коришћење пољопривредних 
површина 

Циљ 10 Унапређење стања шума и повећање површине под шумом 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Привреда 
Шумарство и ловство 

У случају спровођења планских решења и мера у сектору пољопривреде, 
привреде, шумарства и ловства очекују се позитивне синергијски и 
кумулативни ефекти. Одрживо управљање шумама, омогућава 
подстицање локалног економског развоја, развоја туризма, ловства, 
шумске привреде и др.  

Пољопривреда и 
водопривреда 
Привреда 
Шумарство и ловство 

Иако је степен шумовитости на планском подручју приближно оптималним 
вредностима и стање у сектору шума релативно повољно, у случају да се 
не спроводи план могући су негативни утицаји, односно непланско и 
нерационално коришћење шумских ресурса. 

Циљ 9 смањење деградације земљишта ерозијом, израда и реализација пројеката ревитализације 
ерозионих подручја 

Пољопривреда 
Привреда 

Шумарство и ловство 

Спровођењем доследних мера заштите од ерозије процењују се 
кумулативни ефекти ова три сектора. 

Пољопривреда 
Привреда 

Шумарство и ловство 

Непланско спровођење активности у сектору пољопривреде, привреде, 
шумарства и ловства, имају негативан кумулативан и синергијски утицај и 
подстичу ерозивне процесе. 

Циљ 11 и 12 Унапређење система прикупљања, третмана и одлагања комуналног отпада; 
санирање и рекултивација постојећих сметлишта чврстог отпада 

Становништво, насеља и 
јавне службе 
Туризам 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Заштита животне средине 

У плану је приказан правац напредовања, залагање комуланог предузећа  
и усмереност ка регионалном прикупљању отпада. Овај систем је на 
обухвата прикупљање, третман и одлагање комуналног отпада на вишем 
нивоу. Очекују се позитивни кумулативни и синергијски ефекти у варијанти 
да се план спроводи. 

Становништво, насеља и 
јавне службе 

Туризам 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Заштита животне средине 

Укупно негативни синергијски и кумулативни ефекти у варијанти да се 
план не спроводи. Непланско управљање отпадом. Отпад се 
неконтролисано продукује и одлаже. Појава дивљих и неуређених 
сметлишта. Сва насеља нису обухваћена системом прикупљања отпадом.  

Циљ 13 и 14 Очување биодиверзитета  и унапређење предела; формирање свих категорија 
насељског зеленила, посебно заштитног зеленила 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Привреда 
Шумарство и ловство 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 

У варијанти спровођења плана сектори пољопривреде, провреде, 
шумарства и ловства, техничке инфраструктуре и комуналне опреме, 
заштите животне средине, заштите предела, природних и културних 
добара, као и заштите од природних и техничко – технолошких несрећа 
имају укупно позитиван кумулативан и синергијски утицај. Мање јасни или 
непознати утицаји су у сектору саобраћаја, туризма и становништва, 



Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница 

на животну средину 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 74 

Интеракција 
сектора/активности 

Очекивани ефекат  

Заштита животне средине 
Заштита предела, природних 
и културних добара 

Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

насеља и јавних служби, с тиме да је процењено да је у директној вези са 
очувањем биодиверзитета и развијање сектора заштите животне средине. 
С тим у вези биће неопходно да се у наредном периоду у област заштите 
животне средине перманентно инвестира. 

Пољопривреда и 
водопривреда 
Привреда 
Шумарство и ловство 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Заштита животне средине 
Заштита предела, природних 
и културних добара 
Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

У варијанти неспровођења плана сектори пољопривреде, провреде, 
шумарства и ловства, техничке инфраструктуре и комуналне опреме, 
заштите животне средине, заштите предела, природних и културних добара, 
као и заштите од природних и техничко – технолошких несрећа имају укупно 
негативан кумулативан и синергијски утицај на очување биодиверзитета, док 
су мање јасни или непознати утицаји у сектору саобраћаја, туризма и 
становништва, насеља и јавних служби. 

Циљ 15 заштита становништва од негативног дејства зрачења 

Привреда 
Заштита животне средине 

Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
 

Спровођењем планских решења у сектору техничке инфраструктуре и 
комуналне опреме и привреде и заштите животне средине, требало би да 
смањи ризик од негативног дејства зрачења, тако да се очекују позитивни 
синергијски утицаји. 

Привреда 
Заштита животне средине 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
 

Могући негативни утицаји услед не примењивања мера заштите и 
неспровођења плана 

Циљ 16 Унапређење здравља 

Привреда 
Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

Укупно позитивни синергијски и кумулативни утицаји у секторима 
привреде и заштита од природних и техничко–технолошких несрећа. 

Привреда 
Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

Укупно негативни утицаји у секторима привреде и заштита од природних и 
техничко–технолошких несрећа. 

Циљ  17 Гасификација и топлификација насеља 

Привреда 
Становништво, насеља и 
јавне службе 

Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Заштита животне средине 
Саобраћај 
 

 
 
Укупно позитивни синергијски и кумулативни утицаји у секторима 
привреде, становништва, насеља и јавних служби, техничке 
инфраструктуре и комуналне опреме, заштите животне средине 
саобраћаја  и заштите од природних и техничко–технолошких несрећа. 

Привреда 
Становништво, насеља и 
јавне службе 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Заштита животне средине 
Саобраћај 
 

Могући негативни утицаји услед не примењивања мера заштите и 
неспровођења плана 

Циљ 18 Развијање система мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке) 

Привреда  
Техничка инфраструктура и 

У варијанти спровођења плана, очекују укупно позитивни синергијски и 
кумулативни ефекти са становишта заштите културног наслеђа. 
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Интеракција 
сектора/активности 

Очекивани ефекат  

комунална опрема 
Заштита животне средине 
Саобраћај 

Мониторинг је важна карика у препознавању грешака и исправке истих 
како у производним процесима, тако и у самом понашању људи. 

Привреда 
Саобраћај 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Заштита животне средине 

Могући негативни утицаји услед не вршења мониторинга и 
неспровођења плана. 

Циљ 19 Валоризација и адекватан третман непокретних културних добара 

Привреда 
Заштита животне средине 
Заштита предела, природних 
и културних добара 

Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

У варијанти спровођења плана, процењено је да се у секторима привреде, 
заштите животне средине, заштите предела, природних и културних 
добара, као и у сектору Заштите од природних и техничко–технолошких 
несрећа, очекују укупно позитивни синергијски и кумулативни ефекти са 
становишта заштите културног наслеђа. 

Привреда 
Заштита животне средин 
Заштита предела, природних 
и културних добара 
Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

У варијанти неспровођења плана, процењено је да се у секторима 
привреде, заштите животне средине, заштите предела, природних и 
културних добара, као и у сектору Заштите од природних и техничко–
технолошких несрећа, очекују укупно негативни синергијски и кумулативни 
ефекти са становишта заштите културног наслеђа. 

Циљ 20 Заштита природне баштине 

Пољопривреда 
Привреда 
Шумарство и ловство 
Заштита животне средине 
Заштита предела, природних 
и културних добара 
Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа. 

Сектори пољопривреде, привреде, шумарства и ловства, заштите 
животне средине, заштите предела, природних и културних добара, као и 
у сектору заштите од природних и техничко – технолошких несрећа 
спровођењем планских решења и мера имају позитиван синергијски и 
кумулативан утицај са становишта очувања и одрживог коришћења 
заштићених и значајних природних добара. 

Пољопривреда 
Привреда 

Шумарство и ловство 
Заштита животне средине 
Заштита предела, природних 
и културних добара 
Заштита од природних и 
техничко–технолошких 
несрећа 

У случају неспровођења плана сектори пољопривреде, привреде 
шумарства и ловства, заштите животне средине, заштите предела, 
природних и културних добара, заштите од природних и техничко – 
технолошких несрећа, имају укупно негативни кумулативни и синергијски 
ефекат на природна добра. 

Циљ 21 Повећање запослености становништва 

Становништво, насеља и 
јавне службе 
Пољопривреда и 
водопривреда 
Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Туризам 

Запосленост и стварање услова за повратак радно – способног 
становништва ће се остварити спровођењем планских решења и мера у 
секторима становништва, насеља и јавних служби, пољопривреде, 
туризма, техничке инфраструктуре и комуналне опреме, тако да се у овим 
секторима процењују позитивни синергијски и кумулативни ефекти. 

Становништво, насеља и 
јавне службе 
Пољопривреда и 
водопривреда 

Техничка инфраструктура и 
комунална опрема 
Туризам 

У случају неспровођења плана, запосленост и стварање услова за 
повратак радно – способног становништва неће моћи да се остварити, 
посебно неспровођењем планских решења и мера у секторима 
становништва, насеља и јавних служби, пољопривреде, туризма, техничке 
инфраструктуре и комуналне опреме, тако да се у овим секторима 
процењују негативни синергијски и кумулативни ефекти у случају 
неспровођења плана. 

Циљ 22 Развој индустрије и привреде 
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Интеракција 
сектора/активности 

Очекивани ефекат  

 
Привреда 
Становништво, насеља и 
јавне службе 
 
 

Процењено је да се могу очекивати позитивни ефекти у погледу 
демографске обнове и спречавања исељавања становништва и повећања 
запослености  спровођењем планских решења и активности у сектору 
привреде,становништва, насеља и јавних служби. 

Привреда 
Становништво, насеља и 
јавне службе 
 

У случају неспровођења плана процењено је да се могу очекивати 
негативни ефекти у погледу демографске обнове и спречавања 
исељавања становништва и повећања запослености у сектору 
привреде,становништва, насеља и јавних служби. 

Циљ 23 успостављање кодекса понашања у туризму и обезбећивање трајне и активне помоћи 
локалне заједнице, боље промовисање туристичких капацитета насеља 

Привреда 
Становништво, насеља и 
јавне службе 
 

Развојем туризма у општини очекују се позитивни кумулативни и 
синергијски ефекти у секторима привреде,становништво, насеља и јавне 
службе. 

Становништво, насеља и 
јавне службе 
 

Очекивани негативни кумулативни и синергијски ефекти у секторима 
становништво, насеља и јавне службе. 

У зависности од резултата процене утицаја и планске концепције заштите животне средине 
дефинишу се мере за ограничавање утицаја (мере за заштиту ваздуха, вода, земљишта, 
мере за заштиту од буке, мере за заштиту биљног и животињског света). 

 

3.3.ЕВАЛУАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧАЈА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА 

Стратешка процена утицаја која се ради за ниво Просторног плана може се само бавити 
генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја планираних решења у плану на 
животну средину, а не појединачним објектима и активностима које се планирају. Ниво 
детаљности који ће анализирати појединачне објекте и њихове утицаје на животну средину, 
разматраће се у овиру процена утицаја појединачних објеката на животну средину за објекте 
за које надлежни орган утврди потребу израде овог документа неопходног за добијање 
одобрења за изградњу. 

Евалуација карактеристика планских решења представља процену утицаја у ужем смислу. У 
овој фази се обавља евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја 
планских решења на животну средину. Претходно је потребно извршити селекцију планских 
решења од значаја за животну средину и класификацију према секторима/сегментима у 
плану. Евалуација утицаја врши се са циљем да се утврди значај утицаја, према 
критеријумима из Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. У обзир су 
узимају следеће карактеристике утицаја: 

 Врста утицаја, 
 Вероватноћа да се утицај појави, 
 Временска димензија односно трајање утицаја, према временском хоризонту ППГ-а: 

краткорочни утицаји; средњорочни утицаји; дугорочни утицаји (период после 
временског хоризонта ППГ-а)  

 Учесталост утицаја, 
 Просторна димензија утицаја. 

 

Наведене карактеристике утицаја су вредноване према врсти Просторног плана, како је 
приказано у следећој табели. 
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Табела бр. 6. Вредновање карактеристика утицаја 

Врста утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија утицаја  

 
 Позитиван 
 
 Неутралан 
 
 Негативан  

● Врло 
вероватан 
утицај – ВВ 

 
● утицај 

вероватан - 
В 

 
● утицај 

могућ– МВ 
 

 

● краткорочан – К 
 
● средњорочан – Ср 
 
● дугорочан – Д 

● повремен – Пу 
 
● средње 

учестао - СУ 
 

● сталан – Ст 

Локални (Л) 
Регионални (Р) 
Национални (Н) 

Прекогранични (П) 
Међународни (М) 

 
У складу са врстом планског документа, карактеристикама планског подручја и стањем  
животне средине, изабране су карактеристике које одређују стратешки значајан утицај и то:  
- Могућм, вероватан и врло вероватан утицај  
- Краткорочан, средњорочан и дугорочан утицај  
- Повремен, средње учестао и сталан утицај  
- Локални утицај, регионални 

 

Евалуација утицаја вршена је  за изабране концепте и решења стратешког нивоа, 
квалитивно-описно, на основу чега је припремљена коначна матрица која показује 
одрживост Плана.  

Евалуација утицаја је у збирној табели приказана коришћењем одговарајућих боја (зелена за 
позитивне утицаје, црвена за негативне, бела за неутралне) а интензитетом боје значај 
утицаја, према броју карактеристика које су дефинисане као значајне (постојање једне или 
две карактеристике) и врло значајне (три или четири карактеристике), како је приказано у 
следећој табели.  

 

 
Врста/значај утицаја  

 

 
Стратешки значајан 
утицај (једна или две 

карактеристике)  
 

 
Стратешки веома значајан утицај (три или четири 

карактеристике)  
 

 Позитиван   

Негативан   

Неутралан   

 

Збирна матрица утицаја Измене и допуне Просторног плана града Лознице на животну 
средину приказана је табеларно. 

 

 

 

 

 



Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница 

на животну средину 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 78 

Табела 7. Матрице процене утицаја 
 
 

Циљеви СПУ 
 

1. смањење нивоа емисије штетних материја у ваздух 
2. унапређење квалитета ваздуха 
3. очување и унапрђење квалитета површинских и подземних вода 
4. изградња канализационе мреже у свим деловима градског и сеоских насеља и повезивање са уређајима за пречишћавање отпадних 

вода 
5. развој организованог водоснабдевања 
6. смањење ризика од поплава 
7. очување обрадивог пољопривредног земљишта 
8. очување површина под ливадама и пашњацима  
9. смањење деградације земљишта ерозијом, израда и реализација пројеката ревитализације ерозионих подручја 
10. унапређење стања шума и повећање површине под шумом 
11. унапређење система прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада 
12. санирање и рекултивација постојећих сметлишта чврстог отпада 
13. очување биодиверзитета и унапређење предела  
14. формирање свих категорија насељског зеленила, посебно заштитног зеленила 
15. заштита становништва од негативног дејства зрачења 
16. унапређење здравља 
17. гасификација и топлификација насеља 
18. развијање система мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке) 
19. валоризација и адекватан третман непокретних културних добара 
20. заштита природне баштине 
21. повећање запослености становништва 
22. развој индустрије и привреде 
23. успостављање кодекса понашања у туризму и обезбећивање трајне и активне помоћи локалне заједнице, боље промовисање 

туристичких капацитета насеља 
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Планска решења 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Развој одрживе 

пољопривредне 

производње 

 
В 

Ср/Д 

Ст 
Л 

 
 

В 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 

 

 
 

 

 

 
ВВ 
Д 

Ст 
Л 
 

 

 

ВВ 
Д 
Ст 

Л 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
В 

Ср/Д 

Ст 
Л 
 

  

 
 

     

 

Повећање 

величине 

пољопривредних 

газдинстава уз 

примену 

савремених 

технологија у 

пољопривредној 

производњи 

 
В 

Ср/Д 

Ст 
Л 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
МВ 

Ср/Д 
Пу/СУ 

Л 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

ВВ 
Д 
Ст 

Л 

 

 
ВВ 

Д 
Ст 
Л 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

   
 

 
 

В 

Ср/Д 
Ст 
Л 

 

       

 
Реактивизација 
пољопривредне 
производње, 
повећање 
конкурентности 
понудом локалних 
пољопривредних 
производа  
 

В 

Ср 
Пу/СУ 

Л 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

МВ 
Ср/Д 

Пу/СУ 

Л 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

В/ВВ 
Ср 

Пу/СУ 

Л 
 

 

  
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

  
 
 

 
 

 

        
 
 

В 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 

  

 
Демографска 
ревитализација 
простора 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

В 

Ср 
Пу/СУ 

Л 

 
 

 
 

ВВ 

Ср 
СУ  
Л 

 

  
 

 
 

   
 

 
 

В/ВВ 

Ср 
Пу/СУ 

Л 
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Планска решења 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Развој насеља и 
формирање 
центара 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

   

 
 
 

 

     

ВВ 
Ср 
СУ  

Л 
 

     

ВВ 
Ср 
СУ  

Л 
 

 

ВВ 
Ср 
СУ  

Л 
 

 

 
Опремање насеља 
јавним службама и 
објектима 
друштвеног 
стандарда 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

   
 

    
 

ВВ 

Ср 
СУ  
Л 

 

    
 

ВВ 

Ср 
СУ  
Л 

 

 
 

В/ВВ 

Д 
Пу/СУ 

Л 

 

 

 
Формирање 
конкурентне 
структуре 
привреде и 
повољног 
амбијента за развој 
МСП и 
предузетништва  

 
МВ 

Ср/Д 

Пу/СУ 
Л 

 
 
 

МВ 
Ср/Д 

Пу/СУ 

Л 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

  
 
 

В 
Ср 

Пу/СУ 

Л 
 

  
 
 

ВВ 
Ср 
СУ  

Л 
 

 
 

 

ВВ 
Ср/Д 

Пу/СУ 

Л 

   
 
 

В/ВВ 
Д 

Пу/СУ 

Л 
 

 
 
 

ВВ 
Ср 
СУ  

Л 
 

 

В 
Ср 

Пу/СУ 
Л 

 
Енергетска 
штедљивост и 
развој ефикасних 
технологија 

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 
 

ВВ 

Ср/Д 
Ст 
Л 

 
 

В 
Ср 

Пу/СУ 

Л 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

В 

Ср 
Пу/СУ 

Л 

 

 
 
 

 
 

  
 

В 

Ср 
Пу/СУ 

Л 

 

 
 

ВВ 

Ср 
СУ  
Л 

 

 
 

ВВ 

Ср 
СУ  
Л 

 

 
 

В/ВВ 

Ср/Д 
Пу/СУ 

Л 

   
 

В/ВВ 

Д 
Пу/СУ 

Л 

 

 
 

В/ВВ 

Д 
Пу/СУ 

Л 

 

 

 
Већа 
искоришћеност 
обновљивих 
извора енергије 

В/ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 

 
В/ВВ 
Ср/Д 

Ст 
Л 

МВ 
Ср/Д 

Пу/СУ 
Л 

 

  

 

 

        

 
В 

Ср 

Пу/СУ 
Л 
 

       

В 

Ср 
Пу/СУ 

Л 
1. 

Одрживо 

газдовање шумама 
 

 
ВВ 

Ср/Д 

Ст 
Л 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
ВВ 

Ср/Д 

Ст 
Л 

 
ВВ 

Ср/Д 

Ст 
Л 

  
 
 

 

 
ВВ 

Ср/Д 

Ст 
Л 
 

 
 
 

 

  
В/ВВ 
Ср/Д 

Ст 
 Л 
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Планска решења 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

Унапређење 

шумског фонда 
 

 

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 

 

  

 

 
 

  

 

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

  

 
 

 

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 

 
 

  

В/ВВ 
Ср/Д 
Ст 

 Л 

       

 

Заштита и 

одржавање ловног 

фонда 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

  
 

   
 

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

          

 

Повећање  обима 

рударских радова, 

заштита животне 

средине приликом 

експлоатације 

минералних 

сировина 

МВ 
Ср/Д 

Пу/СУ 

Л 

 
 
 

 
 В 

Ср 
Пу/СУ 

Л 

 

  

 

 

 
 

 

  
 
 

  
 

     
 
 

 
В 

Ср 

Пу/СУ 
Л 

     

В 

Ср 
Пу/СУ 

Л 

Реконструкција и 

унапређење путне 

инфраструктуре 

кроз изградњу 

„брзе 

саобраћајнице“, 

нове деонице 

државног пута, 

обилазнице и 

реконструкцију и 

изградњу нових 

траса железничког 

саобраћаја 

МВ 

Ср/Д 
Пу/СУ 

Л 

 

 
 

 

 

  

 

 

      

 
 
 

 
 

ВВ 

Ср/Д 
Ст 
Л 

    

 
 
 

 
 

МВ 

Ср/Д 
Пу/СУ 

Л 

   

 
 
 

 
 
В/ВВ 

Ср/Д 
Ст 
 Л 

 

 
 
 

 
 

ВВ 

Ср/Д 
Ст 
Л 

 

В 
Ср 

Пу/СУ 

Л 



Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница 

на животну средину 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 82 

Планска решења 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Развој 

хидротехничке 

инфраструктуре, 

изградња, 

реконструкција и 

проширење 

локалних водовода 

и канализационе 

мреже 

 

 

 

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 

 
 
 

 
ВВ 

Ср/Д 

Ст 
Л 

 

В/ВВ 
Д 

Пу/СУ 

Л 
 

 

 

 

        

 
 
 

ВВ 
Ср 
СУ  

Л 
 

  

 
 
 

В/ВВ 
Ср/Д 
Ст 

 Л 

     

 

Заштита 

водоизворишта и 

поштовање зона 

санитарне 

заштите, уз 

неопходно 

очување и заштиту 

термоминералних 

извора 

 

 

ВВ 
Ср/Д 

Ст 
Л 

 

  

 

 

        

 
ВВ 

Ср/Д 

Ст 
Л 

       

 

Регулисање 

бујичних токова и 

токова за потребе 

изградње 

инфраструктурних 

система, 

експлоатационих 

поља и радних 

зона 

 

 

 

В/ВВ 
Ср/Д 

Пу/СУ 

Л 
 

 

 

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 

 

     
 

 
 
 

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 
 

 
 
 

В/ВВ 
Ср/Д 

Пу/СУ 

Л 
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Планска решења 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

Изградња 

централног 

градског ППОВ у 

Лозници и 

неопходних мини 

ППОВ 

 

 

 

 

 
ВВ 

Ср/Д 

Ст 
Л   

 

 

          

 
В/ВВ 
Ср/Д 

Ст 
 Л 

     

 

Развој 

електроенергетске 

инфраструктуре 

 

 

 

 

  

 

 

       

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

   

 
 
 

 

 
 
 

    

 

Развој 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

 

 

 

 

  

 

 

       
ВВ 

Ср/Д 
Ст 
Л 

   
 

 
 

     

 

Развој и 

унапређење 

гасификације и 

топлификације  

планског подручја 

 

 

 

 

  

 

 

        
ВВ 

Ср/Д 

Ст 
Л 

 
ВВ 

Ср/Д 

Ст 
Л 

      

Регионални 

приступ у 

управљању 

отпадом 

 

 

В 
Ср/Д 
Ст 

Л 

 

  

 

 

   
В/ВВ 

Ср/Д 
Пу/СУ 

Л 

 

 
ВВ 

Ср/Д 
Ст 
Л 

 
В 

Ср/Д 
Ст 
Л 

  
 

 
В/ВВ 

Ср/Д 
Пу/СУ 

Л 
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Планска решења 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Чишћење 

нехигијенских 

сметлишта 
 

 

В 
Ср/Д 

Ст 
Л 

 

  

 

 

   

 
В/ВВ 
Ср/Д 

Пу/СУ 
Л 
 

 

 
ВВ 

Ср/Д 

Ст 
Л 

 

 
В 

Ср/Д 

Ст 
Л 

   

 
В 

Ср/Д 

Ст 
Л 

       

Развој туризма као 

једне од 

перспективно 

најзначајније 

делатности 

подручја плана 

 

 

 

 

  

 

 

             
 

ВВ 
Ср/Д 

Пу/СУ 

Л 
 

 
 

В/ВВ 
Ср/Д 

Пу/СУ 

Л 
 

 
 

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

Уређење предела, 

евидентирање и 

заштита нових 

природних добара 

 

 

 

 

  

 

 

     

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

       

ВВ 
Ср/Д 
Ст 

Л 

   

 

Заштита и 

презентација 

непокретних 

културних добара и 

њихове околине и 

евидентирање 

нове културне 

баштине 

 

 

 

 

  

 

 

        
 

 
 
 

 

   
 

 
В/ВВ 
Ср 

Пу/СУ 
Л 
 

    

Горња табела представља приказ вредновања планских решења са аспекта заштите животне средине. Сваки процењени утицај је резултат 
вишекритеријумског вредновања појединачних планских решења и њиховог утицаја на  посебне циљеве стратешке процене утицаја и на 
основне компоненте животне средине - ваздух, воду и земљиште. 
Наведена планска решења углавном имају мали негативан и позитиван утицај на очување квалитета живитне средине, док поједина 
планска решења немају никакав утицај на животну средину. 
На овом нивоу плана није било могуће детаљно анализирати свако планско решење и непосредан утицај планираних активности на 
животну средину јер нису дефинисане све појединости везане за дато планско решење. У случајевима где је процењено да може доћи до  
негативног утицаја потребно је предузети одговарајуће мере заштите.
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3.4. МЕРЕ ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ И УВЕЋАЊЕ ПОЗИТИВНИХ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне 
средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу 
анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу 
процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за 
циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у оквире граница 
прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. 
Мере заштите омогућавају развој спречавају конфликте на датом простору што је у функцији 
реализације циљева одрживог развоја. 

Концепција заштите животне средине у обухвату Измене и допуне ППГ Лознице заснива се 
на усклађивању потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и природних 
вредности на одржив начин, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући 
задовољање њихових потреба и побољшање квалитета живота. Стратегија заштите 
животне средине у ПП града се заснива на начелима интегралности и превенције приликом 
привођења простора намени и изградње нових објеката на основу процене утицаја на 
животну средину свих главних планских решења, програма, пројеката и активности за 
спровођење плана, нарочито у односу на рационалност коришћења ресурса, могуће 
угрожавање животне средине и ефикасност спровођења мера заштите. Планом су 
прописане свеобухватне мере заштите, тако да се овом стратешком проценом врши њихова 
интерпретација, класификација и евентуална допуна. 

У складу са позитивном регулативом на целом подручју плана се забрањује изградња 
објеката који би својим постојањем или употребом непосредно или на други начин 
угрожавали живот, здравље и рад људи у насељима или пак угрожавали животну 
средину. Забрањује се уређивање и коришћење земљишта које би могло имати 
штетне последице на живот, здравље и рад људи, односно штетне последице на 
окружење. 

Планска концепција заснива се на заштити и унапређењу квалитета животне средине у 
планском подручју применом мера и правила коришћења простора. 

Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима, а могући негативни 
ефекти планских решења максимално умањили, потребно је спроводити мере за 
спречавање и ограничавање негативних утицаја плана на животну средину. На основу 
анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим 
окружењем, планираних активности у планском подручју процењених могућих негативних 
утицаја на квалитет животне средине, утврђене су адекватне мере заштите. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА  

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда 
квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите, које се односе 
на : 

1. смањење нивоа емисије загађујућих материја из постојећих извора загађивања: 

 приоритетним опремањем простора одговарајућом гасоводном и топловодном  мрежом 
и постројењима, 

 инсистирањем на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим 
возилима друмског саобраћаја 

 стимулисањем коришћења обновљивих облика енергије (соларна,  хидрогеотермална и 

еолска  енергија) 

 стимулисањем грађана са индивидуалним ложиштима да пређу на алтернативне изворе 
загревања 
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2. одржавање емисија у прописаним границама из свих планираних делатности које 
својим активностима могу допринети погоршању квалитета ваздуха: 

 спречавањем извора емисије загађујућих материја из нових привредних објеката 
(применом принципа превентивности у заштити животне средине и најбоље 
расположивих техника (БАТ) приликом рада оваквих врста објеката), 

 садњом зеленог заштитног појаса дуж планираних градских саобраћајница I и II реда  
који ће имати функцију смањења загађења ваздуха пореклом од издувних гасова 
моторних возила; избор садног материјала прилагодити његовој заштитној функцији 
(при избору врста дрвећа и шибља определити се за неалергене врсте, које су отпорне 
на негативне услове животне средине, прилагођене локалним климатским факторима и 
које спадају у претежно аутохтоне врсте); 

 формирањем вишефункционалних заштитних појасева од вишередног и вишеспратног 
појаса зеленила у контактним зонама становања, саобраћајних површина, 

 озелењавањем паркинг површина, 

 очувањем и унапређењем постојећих шума и шумарака и подизање нових шума на 
нестабилним теренима, 

 редовним сузбијањем и контролисањем амброзије, посебно на слободним површинама 
где је њена заступљеност велика, 

 смањењем концентрације загађујућих материја пореклом од саобраћаја обезбедити 
преусмерењем транспортног и свог транзитног саобраћаја изван зоне насеља (изградња 
обилазнице), 

 афирмисањем видова масовног превоза, као и видове погона који не угрожавају 
квалитет ваздуха.  

 реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим 
еколошким принципима према европским стандардима, 

 уградњом система за пречишћавање ваздуха (филтера) у објектима у којима се врши 
термичка обрада хране (ресторани, мањи угоститељски објекти, итд.) ради елиминације 
непожељних мириса; 

 успостављањем мониторинга свих параметара квалитета ваздуха у обухвату Плана, у 
складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гл. 
РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13) 

 приликом грађевинских радова на изградњи угоститељских и комерцијалних објеката 
током летњих месеци посебну пажњу усмерити ка смањењу запрашености честицама 
грађевинског отпада местимичним заливањем површина на којима је депонован 
грађевински шут и остали отпад; 

 за пројекте за које није прописана процена утицаја на животну средину димензије и 
висину димњака и других испуста загађења у ваздух пројектовати према европским 
нормама. 
 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА И ЗЕМЉИШТА  

Заштита вода и земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите, које се односе 
на: 

 неопходна је анализа стања локалног водовода и дефинисање мера за његово 
унапређење  

 смањење губита  на прикључцима 

 обавезно је поштовање зона санитарне заштите водоизворишта и зоне заштите 
акумулација, а све у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштитеизворишта водоснабдевања; 

 обавезна је заштита локалних изворишта: експлоатација алувијалних изворишта сме се 
обављати само до граница до којих формирање депресионог левка не угрожава 
еколошке и друге услове у окружењу; захватање из изворишта површинских вода сме се 
обављати само до границе која не угрожава проточност водотока низводно од захвата 
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(што се дефинише водопривредним условима, али генерално, не сме бити мања од тзв. 
мале месечне воде обезбеђености 80% - Qmes.mv.8o%) 

 редефинисати зоне водоснабдевања у циљу смањења постојећих притисака у мрежи 

 обавезна је изградња једног централног  постројења за пречишћавање отпадних вода и 
препоручена изградња осталих планираних мини ППОВ, а све у складу са ПГР за 
насељено место Лозница 

 обавезну континуирану контролу  квалитета воде за пиће 

 замену постојећих азбесно-цементних цеви 

 приоритетно опремање простора канализационим инфраструктуром са сепарационим 
системом за одвођење санитарних и атмосферских отпадних вода, 

 правилан одабир материјала за изградњу канализационе мреже у складу са обавезом 
да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни 
простор, што подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све 
механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће 
флексибилности, а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у 
подлози цевовода, 

 обавезна је примена оперативног плана одбране од поплава  вода II реда града Лознице 

 правилан одабир одговарајућег техничко – технолошког решења пречишћавања 
отпадних вода којим се постиже достизање и одржавање квалитета ефлуента који 
задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16)  

 изградњу атмосферске канализације у појасу главних саобраћајница  

 пречишћавање отпадних вода које настају одржавањем и чишћењем простора 
угоститељских објеката у којима се врши припрема намирница (кухиња ресторана и сл.) 
третирати на таложницима – сепараторима и сепаратору масти и уља; 

 укидање и санацију пропусних септичких јама, односно изградњу водонепропусних 
вишекоморних септичких јама на минималној удаљености од 3m од других објеката и 
суседне парцеле,  и предложених 10m од регулационе линије и употребу истих до 
момента прикључења на канализациону мрежу (димензије сваке појединачне јаме 
одредити на основу потрошње воде), 

 забрану упуштања фекалних и других отпадних вода у реке 

 очување економске и екосистемске функције земљишта спровођењем техничких и 
биолошких радова и мера заштите на евидентираним ерозионим теренима  

 у зонама са израженим степеном  ерозије III и IV и на теренима са нагибом од 12-20% 
могуће је градити након претходно спроведених детаљних истраживања терена, 

 у зонама где нема видљивих трагова активних клизишних процеса али постоје геолошке 
предиспозиције, поготово при антропогеним захватима, неопходно је детаљно 
инжењерско-геолошко истраживање целе површине, утврђивање потенцијалних  
генератора нестабилности и могућност њихове контроле 

 забрану испуштања и одлагања опасних и штетних материја на пољопривредном 
земљишту , 

 oграничење нa нajмaњу мoгућу мeру кoришћeње и фрaгмeнтaциjу квaлитeтнoг 
пoљoприврeднoг зeмљиштa зa нeпoљoприврeднe нaмeнe, у првoм рeду зaштитoм oд 
трajнoг губиткa изгрaдњoм oбjeкaтa и инфрaструктурe 

 умањење прекомерног заузимања плодних земљишта у непољопривредне сврхе 
активирањем браунфилд локација у насељима, у периферној и рубној зони насеља и на 
локацијама са претежно индустријском структуром привреде 

 коришћење пољопривредног земљишта у туристичке, рекреативне и друге сврхе које 
доприносе пунијој економској валоризацији природних и створених потенцијала 
простора, 

 спровођење систематског праћења квалитета земљишта: праћења концентрације 
тешких метала у земљишту и праћења концентрације азота у земљишту 
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 контролисану употребу пестицида, ограничавање употребе хербицида и вештачких 
ђубрива- едукацијом пољопривредних произвођача о утицајима пољопривреде на 
животну средину и предностима производње еколошки безбедне хране на бази органске 
пољопривреде; 

 несметан прихват зауљене атмосферске воде са манипулативних и саобраћајних 
површина, паркинга и њихово контролисано одвођење у реципијент; 

 изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних 
материјала отпорних на нафту и нафтне деривате; правилним одабиром ивичњака 
спречити преливање атмосферских вода на околно земљиште приликом њиховог 
одржавања или падавина 

 обавезан правилан избор локације и врсте објеката, потенцијалних загађивача 
површинских и подземних  вода и повезивање на систем градске канализације; 

 додатну заштиту подземне воде изградњом непропусне танкване за прихват опасних 
материја из трансформатора трафостаница, као и одговарајућу звучну заштиту и 
заштиту од нејонизујућег зрачења и вибрација, уколоко су трафостанице смештене у 
непосредној близини стамбених и јавних објеката; 

 складиштење сировина и других материјала, на одговарајући начин у циљу заштите 
земљишта и подземних вода од загађења; 

 превентивне и оперативне мере заштите, реаговања и поступке санације за случај 
хаваријског изливања опасних материја у околину; 

 на комплексе са резервоарима за складиштење нафте и нафтних деривата где се 
строго морају поштовати сви законски нормативи при складиштењу и дистрибуцији, у 
циљу спречавања загађења површинских и подземних вода у случају настанка 
акцедентних ситуација; 

 обавезу извођача да приликом извођења земљаних радова на ископу терена примени 
таква решења и мере којима ће се обезбедити услови за очување стабилности терена. 
Земљаним радовима на засецању, усецању и укопавању, не сме се угрозити стабилност 
тла, нити изазвати инжењерско-геолошки процеси, односно процеси ерозије терена под 
нагибом. У случају да у току извођења грађевинских радова и приликом експлоатације 
објекта дође до појаве ерозије земљишта са околних падина, Инвеститор је у обавези 
да хитно предузме одговарајуће антиерозивне мере; 

 обавезу да се ископани материјал, хумус, земља, стенски материјал, вишак 
грађевинског материјала, камена, и сл., мора привремено депоновати на за то унапред 
предвиђене локације на предметној парцели. Исти заштитити од спирања и касније 
користити за радове на санацији терена. Предвидети да одлагалиште вишка материјала 
мора бити на непропусној подлози, а не на тлу/земљишту. Неискоришћени ископани 
материјал, као и вишкове грађевинског материјала, евакуисати на локацију, коју одреди 
надпежна комунална служба; 

 обавезу извођача да уколико при извођењу радова дође до удеса на грађевинским 
машинама или транспортним средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, 
одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене 
површинеобавезу прибављања водних услова за објекте због којих на предметној 
локацији може доћи до негативних утицаја на водни режим. 

 
 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ  

У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:  

 комунални отпад сакупљати и одлагати у складу са Локалним планом управљања 
отпадом, 

 повећати  број домаћинстава која су у систему прикупљања отпада, 

 обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера/канти за сакупљање 
комуналног отпада,  

 обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног депоновања 
отпада, 
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 извршити санацију и уклањање дивљих депонија 

 обезбедити простор за зелена острва, за потребе примарне сепарације, односно 
селективног сакупљања неопасног рециклабилног отпада (папир, картон, стакло, 
лименке и ПВЦ боце) у оквиру површина спорта и рекреације, месних заједница и 
вртића (услове изградње дефинисати разрадом кроз урбанистички пројекат за површине 
на којим се налазе зелена острва), 

 обавезно је постављање контејнера и за грађевински отпад (шут, земљу и други отпадни 
материјал), за чију ће периодичну евакуацију бити надлежна општинска комунална 
служба; 

 забрањује се изградња/уређењење складишта опасних и отпадних материја, као и 
отворених складишта за отпадна возила, кабасти отпад, секундарне сировине и сл. у 
стамбеним насељима; 

 у инфратруктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање 
отпадних вода; 

 учествовати, на нивоу општине, у изградњи регионалног центра за управљање отпадом  
 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ШУМА 

 

 забрањено је  крчење и сеча шума која није у складу са редовним обнављањем шума, 

 забрањено је стављати у промет дрво посечено у шуми и ван шуме, односно 
произведене дрвне сортиментне, ако нису жигосани јасно видљивим шумским жигом, 

 правовремено уклањање осушених стабала четинара, у циљу спречавања развоја   
поткорњака и ширења истих на здрава стабла, 

 забрањено је одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и 
загађивање шума на било који начин, 

 обавезна је примена биоинжињерских мера, које предвиђају заштиту терена од ерозије 
и заштита сталних и  повремених водотокова од засипања стенским или земљаним 
материјалом, 

 забрањена је сеча здравих стабала, пре него што се одреде позиције објеката које 
морају бити у највећој могућој мери прилагођене постојећем високом зеленилу, 

 забрањено је паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној ,близини 
шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме, 

 за озелењавање  слободних површина и реконструкцију постојећих користити претежно 
аутохтоне врсте дрвећа, 

 обавезан је континуирани надзор  шумског подручја. 
 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА 

 
 обезбедити одрживо коришћење природних ресурса, очување разноврсности, 

јединствености и визуелни квалитет природе (предела);  

 пределе (пејзаже) валоризовати, заштитити и унапредити према европској конвенцији 
заштите пејзажа, преко планова нижег реда за просторне целине;  

 примена интегративног модела успостављања система зелених зона и коридора и 
њихово повезивање у мреже;  

 успостављање биолошких веза између заштићених подручја и осталих површина. Ове, 
пре свега структурне везе не морају да представљају затворен линијски систем, већ 
могу сразмерно еколошким захтевима да се састоје од серије животних простора или 
међусобно комбинованих различитих предеоних елемената 

 нега и уређивање предела обухвата и нова пошумљавања нарочито на ерозијом 
угроженим локалитетима и ниским бонитетним класама земљишта чиме ће се повећати 
вредност  
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 у еколошки значајним подручјима очувати карактеристике предеоне целине у природном 
и блиско природном стању и стимулисати традиционалнае видове коришћења простора 
који доприносе очувању и унапређењу биодиверзитета 

 заштитити строго заштићене и заштићене врсте очувањем њихових станишта, уз 
обавезу прибављања услова заштите природе за све радове и активности на 
локалитетима. Обавезно је очување шумских екосистема, посебно у зонама гнезда 
птица грабљивица, гнезда беле роде и других птица гнездарица са гнездима на 
стаблима пречника 50цм и већим, 

 неопходно је очувати и унапредити природне и полуприродне елементе еколошког 
коридора Дрине (нарочито у доњем Подрињу) и притока у складу са предеоним и 
вегетацијским карактеристикама подручја 

 забрањена је промена морфолошких особина и хидролошког режима подручја од којих 
зависи функционалност коридора, приликом ископавања речног наноса из дрине и 
обалске зоне обавезно рпибавити услове Завода за заштиту природе 

 изван зоне становања, забрањена је изградња објеката чија намена није директно 
везана за воду на растојању мањем од 50метара од обале Дрине 

 у зони еколошких коридора Дрине и притока, обавезно је просторно и временско 
усклађиваље планирања и извођења радова са еколошким потребама биљних и 
животињских врста. Грађевински и други радови се не могу изводити од 1 априла до 15. 
Јула 

 планирати континуитет зелених површина и предеоних елемената унутар 
културног предела са функцијом локалних еколошких коридора 

 планирати активности које могу спречити продирање и ширење инвазивних врста из 
окружења, Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су; Acer negundo 
(јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia 
(багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus 
pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila 
(ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotma (касна сремза) 
и др. 

 предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, контрола и 
санација свих облика загађивања елемената еколошке мреже 

 приликом одабира делатности бирати делатности и доступне технололошје, за које се 
поступком процене утидаја могу планирати и реализовати мере превенције, спречавања 
и отклањања потенцијално негативних утицаја и ефеката у простору и животној 
средини, мере заштите и мониторинга животне средине у свим фазама реализације, 
редовног рада и за случај акцидента, 

 уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или 
минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног 
добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите 
животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или 
крађе до доласка овлашћеног лица. 
 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ 
 
Еколошку мрежу чине: 
1) еколошки значајнa подручја; 
2) еколошки коридори који повезују еколошки значајна подручја на простору 
Републике Србије,  
3) заштитна зона тамо где је потребна да штити еколошки значајна подручја и 
еколошке коридоре од могућих штетних спољних утицаја. 
 
У еколошки значајна подручја спадају  просторне целине на којима се налазе: одређена 
подручја дефинисана на основу међународних програма за идентификацију значајних 
подручја за птице (ИБА), биљке (ИПА) и дневне лептире (ПБА); 
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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. 
Под управљањем еколошком мрежом подразумева се управљање појединачним еколошки 
значајним подручјима и еколошким коридорима, ради одржавања и унапређивања 
функционалне целовитости еколошке мреже. 
 
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 којим се уређује заштита природе, и другим 
прописима, као и актима о проглашењу заштићених подручја и међународним уговорима. 
 

 забрањено је уништавање и нарушавање станишта као и уништавање и 
узнемиравање дивљих врста; 

 забрањена је промена намена површина под природном и полуприродном 
вегетацијом (ливаде, пашњаци, тршћаци итд.) 

 забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих   
зависи функционалност коридора; 

 планирањем намене површина, као и активним мерама заштите очувати и 
унапредити природне и полуприродне елементе коридора у складу са предеоним и 
вегетацијским карактеристикама подручја; 

 стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и 
унапређивању биодиверзитета; 

 предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, контрола и 
санација свих облика загађивања; 

 унапредити еколошке коридоре унутар грађевинских подручја успостављањем 
континуитета зелених површина чија структура и намена подржава функције  
коридора; 

 на местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних 
система који формирају баријере за миграцију врста, обезбедити техничко-                      
технолошка решења за неометано кретање дивљих врста; 

 изван зоне становања насеља забрањена је изградња објеката чија намена није 
директно везана за воду на растојању мањем од 50 m од обале стајаћих вода,         
односно линије средњег водостаја водотока. 
 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАШТИТНУ ЗОНУ 
 

 зоналним распоредом урбано-руралних садржаја, применом одговарајућих техничко-
технолошких и других решења елиминисати или ублажити негативне  утицаје на 
живи свет; 

 забрањено је обављање активности које могу довести до продирања и ширења 
инвазивних врста из окружења; 

 приликом коришћења природних ресурса потребно је обезбедити очување 
хидролошког режима неопходног за функционалност еколошки значајног подручја 
и/или еколошког коридора; 

 стимулисати подизање заштитног зеленила дуж граница еколошког коридора у 
складу са потребама врста и станишних типова подручја. 
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

 Власници односно корисници Непокретног културног добра (у даљем тексту: НКД) дужни 
су да пре предузимања било које врсте интервенције на објекту (инвестиционо 
одржавање, реконструкција, адаптација, санација и ревитализација) да поднесу 
надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев за добијање Решеља о 
предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној Урбанистичкој 
служби како би она издала Акт о урбанистичким условима. 

 Власници односно корисници објекта дужни су да по добијању Решења о предузимању 
мера техничке заштите надлежног Завода за заштигу споменика културе, израде 
пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и да на 
исту прибаве Решење о сагласности надлежног Завода за заштиту споменика кутлуре, 

 Мере техничке заштите првенствено се издају у циљу враћања објекта у аутентично 
стање 

 На објектима где се по процени стручњака надлежног Завода за заштиту споменика 
културе могу дозволити одступања од аутентичног габарита, као и изворног изгледа 
мере техничке заштите су таквог карактера да имају за циљ да одступања не смеју 
битно нарушавати аутентични изглед, као и примену материјала, а не могу у погледу 
габарита и регулационе линије бити супростављени општој регулацмји предвиђеној 
регулационим плановима Урбанистичке службе 

 Утврђена НКД имају заштићену околину дефинисану самом Одлуком. 
- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите је у функцији самог НКД; 
- објекти не смеју габаритом и изгледом да конкуришу утврћеном НКД; 
- не сме се дозволити градња нових објеката који би заклањали и угрожавапи визуру 

утврћеног НКД; 

 На објектима у заштићеној околини за издавање услова за предузимање мера техничке 
заштите и других радова није основни критеријум задржавање аутентичности, мадаје то 
и даље битан критеријум, апи се мере техничке заштите издају кроз сагледавање 
целокупног простора, и свих објеката на њему, 

 За заштићени простор обавезно је урбанистичко и комунално решење у сарадњи са 
надлежним Заводом за заштиту споменика културе. 

 Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима надлежне Службе 
заштите, 

 У заштићеном простору не дозвољава се постављање надземних и ТТ водова. 

 He дозвољава се постављње монтажних киоска, 

 He дозвољава се постављање контејнера, као ни депоновање било каквог отпадног 
материјала, 

 Паркирање возила се може вршити уз дозволу и по условима надлежне Службе 
заштите, 

 У Просторним целинама постојање и режим саобраћаја се регулишу уз дозволу и по 
условима надлежне Службе заштите, 

 Рушење објеката у заштићеној околини може се вршити уз дозволу и по условима 
надлежне Службе заштите, 

 Правни основ примене Одредби Закона о кутлурним добрима ( “Сл, гласник PC” бр. 
71/94, 52/11, -др.закони и 99/11-др.закон ) је Евидентирање објеката сагласно члановима 
27, и 29. ( добра која уживају претходну заштиту - 27. претходна заштита “ ец легге 29. 
евидентирана добра ), 

 НКД који се штите на основу самог Закона, као и евидентирани објекти ( у даљем 
тексту: културно добро под претходном заштитом ) у погледу издавања Решења о 

условима за предузимање мера техничке заштите у потпуности се третирају као 
утврђена НКД сагласно одредбама Закона о културним добрима, 

 Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину, 

 У тренутку утврђивања евидентираних објеката Одлуком се утврђује заштићена 
околина и од тог тренутка наступа обавеза за власнике односно кориснике објеката на 

утврђеним парцелама, 
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 Код евиденције Просторно културно историјских целина као посебне врсте НКД мере 
заштите се односе како на све објекте, тако и на евидентирани простор, 

 Власници односно корисници културног добра под лретходном заштитом имају обавезу 
да се за све врсте интервенција на објектима (инвестиционо одржавање, 
реконструкција, адаптација, санација и ревитализација) да поднесу надлежном Заводу 

за заштиту споменика културе Захтев за добијање Решења о предузимању мера 
техничке заштиге, као и да исто доставе надлежној Урбанистичкој служби како би она 

издала Акт о урбанистичким условима, 

 Власници, односно. корисници кулгурног добра под претходиом заштнтом дужни су да 
по добијању Решења о предузимању мера техничке зашгите надлежног Завода за 
заштиту споменика културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему 
према датнм условима, као и да на исту прибаве Решење о сагласностн надлежног 
Завода за заштиту споменика кутлуре. 

 Терет израде Елабората за утврђивање културног добра под претходном заштигом пада 
на терет буџета општине или Републике. 

 Диманику и план приоритета израде елабората утврђује надлежни Завод за заштиту 
споменика културе у зависности од прилива средстава за финасирање овог програма. 

 Уколико се накнадно открију археолошки локалитет, исти се не смеју уништавати и на 
њима вршити неовлашћеиа прекопавања, ископавања и дубока преоравања. 

 Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добра које ужива предходну заштиту које се открије приликом 
изградње инвестиционог објекта- до предаје добра на чување овлашћеној установи 
заштите.( члан 110, Закоиа о културним добрима) 

 У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз 
повећане мере опреза и присуство и контролу иадлежних служби заштите.( Завода за 
заштиту споменика културе “Ваљево”) 

 Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено 
прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 цм). 

 Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан 
да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту 
споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се 
сачува на месту и у полажају у коме је отривен ( члан 109, ст. Закона о културним 
добрима „СЛ.гласник РС“, бр.71/94, 52/11, -др.закони и 99/11-др.закон  ). 

 У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због 
инвестиционих радова, спроводи се заштитино ископавање о трошку инвеститора (члан 
110. Закона о културним добрима „СЛ.гласник РС“, бр.71/94, 52/11, -др.закони и 99/11-
др.) 

 У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз 
повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите.( Завода за 
заштиту споменика културе “Ваљево”) 

 Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине у, 
на и у близиии археолошких локалитета. 

 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ 

Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у 
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који 
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке. 
Емитовање буке из планираних објеката не сме прекорачити законске норме дефинисане  
„Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини" („Сл. гласник 
РС", бр. 75/10). Такође, Правилима уређења овог Плана дефинисана је заузетост сваке 
парцеле под зеленим површинама, што такође доприноси смањивању евентуално 
негативних утицаја повишеног нивоа буке у животној средини. 
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Неопходно је обезбедити спречавање, односно смањење утицаја планираних садржаја, на 
чиниоце животне средине, као и непосредну околину, кроз мере заштите од буке и то: 

 примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке дуж 
саобраћајница I и II реда и железничке пруге, којима се обезбеђује да бука емитована 
током одвијања саобраћаја, не прелази  прописане граничне вредности у зонама 
намењеним становању и јавним објектима (дечија установа-вртић и сл), у складу са 
Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 
88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Службени гласник РС“, број 75/10), 

 применом техничких услова и мера звучне заштите којима ће се бука у објектима, чија је 
изградња планирана дуж саобраћајнице I и II реда и железничке пруге,  свести на 
дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда 
(Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990;  

 при одређивању могућих намена објеката у зонама становања, или у контакту са 
објектима дечијих установа, школа, болница и сл., водоти рачуна о нивоу буке који исти 
могу да генеришу; 

 
 
ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

1. обезбедити ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове 
простора, намену, положај и оријентацију објеката, као и могућност коришћења обновљивих 
извора енергије, а кроз: 

 правилно обликовање планираних објеката, при чему треба избегавати превелику 
разуђеност истих, 

 коришћење хидрогеотермална енергије, фотонапонских соларних ћелија и соларних 
колектора на кровним површинама објеката и сл,  

 озелењавање окућнице и правилан одабир вегетације, а у циљу смањења негативних 
ефеката директног и индиректног сунчевог зрачења на објекте, као и негативног 
утицаја ветра; 

 

2. на површинама намењеним породичном становању, објектима и комплексима јавних 
служби, спортским објектима и комплексима, или њиховој непосредној околини није 
дозвољена изградња или било каква промена у простору која би могла да наруши стање 
чинилаца животне средине у окружењу (вода, ваздух, земљиште), а нарочито: 

 обављање делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку, 
вибрације или непријатне мирисе, односно умањују квалитет боравка у објектима и 
њиховој околини,  

 постављање асфалтних и бетонских база и сл, 

 изградња складишта секундарних сировина, складишта за отпадне материјале, стара 
возила и слично, као и складиштење отровних и запаљивих материјала, 

 изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живљења суседа или 
сигурност суседних објеката, односно значајно умањи осветљеност и осунчаност 
истих, 

 изградња фарми пилића, свиња, говеда и др; 
 
3. станице за снабдевање горивом се могу планирати уз саобраћајницу I реда, ако се 
обезбеде следећа удаљења од стамбених и других осетљивих објеката у окружењеу, и то: 

– удаљеност претакалишта светлих течних горива и одушних атмосферских цеви-
АТ вентила од стамбених објеката у окружењу не може бити мања од 25 m, 

– удаљеност резервоара и претакалишта течног нафтног гаса (ТНГ-а) од стамбених 
објеката у окружењу не може бити мања од 35 m, 

– удаљеност ССГ од границе комплекса дечије установе/школе не може бити мања 
од 100 m; 
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4. у току радова на изградњи планираних објеката и површина предвидети следеће 
мере заштите: 

− снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно 
опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у 
земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, 
односно ремедијацију загађене површине, 

− грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току реконструкције, 
доградње или изградње објеката сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и 
искоришћење или одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно које 
има дозволу за управљање отпадом; 

 

5. обавеза је инвеститора да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске 
дозволе или другог акта којим се одобрава изградња, односно рекострукција или уклањање 
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“, број 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). 
 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА, БУЈИЦА И АТМОСФЕРСКИХ НЕПОГОДА 

Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и 
водних објеката, спречавања погоршања водног режима, и спровођења одбране од 
поплава, као и заштите животне средине, забрањено је:  
- на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, вући посечено 

дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима је то 
дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих објеката; 

- на водном земљишту: 
– градити објекте којима се смањује пропусна моћ канала, 
– одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал, 
– складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови 

проласка великих вода, 
– садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 

10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно 
издатим водним условима, 

– прати возила и друге машине, 
– вршити друге радње, осим у случају изградње објеката јавне инфраструктуре у 

складу са Законом о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 
95/18-др.закон) или посебним законом, спровођења мера очувања, унапређења 
и презентације природних вредности, изградње објеката за коришћење вода, 
изградње објеката за заштиту вода од загађења, предузимања радњи ради 
заштите људи, животиња и имовине, 

 

3. у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда 
или супротно прописима за градњу у поплавном подручју; 

4. садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 m 
од небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони на удаљености до 50 m 
од унутрашње ножице насипа; 

5. копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од 
небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према брањеном 
подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетиог дејства вода или је 
техннчком документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да није 
угрожена стабилност насипа; 

6. мењати или пресецати токове подземних вода односно искоришћавати те воде у 
обиму којим се угрожава снабдевање питком или технолошком водом, стабилност тла 
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и објеката;  
7. мењати правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са 

водног земљишта које је у приватној својини;  
8. градити објекте, садити дрвеће и копати земљу и обављати друге радње којима се 

ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и 
у обостраном појасу ширине од најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима 
се омета редовно одржавање ових канала; 

9. одлагати  чврсти отпад и друге материјале у мелиорационе и друге канале, упуштати 
загађене воде или друге материје и вршити радње, којима се можеутицати на ниво 
воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других водних 
објеката или отежати одржавање водног система;  

10. изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност И отежају одржавање 
регулаиионих, заштитних и других водних објеката.  Забрана вршења радњи може се 
проширити и изван граница водног земљишта, ако би се тим радњама угрозио водни 
режим или водни објекти. 

 
Сви водотоци града Лознице, имају претежно бујични карактер, хидролошког режима, 

поплаве на њима имају изразито бујичне карактеристике, брзу појаву и разорне ефекте уз 
упоредно јављање бујичне лаве, одрона и клизишта. 

Одбрану од поплава за водотоке Града (првог реда), на којима постоје објекти за 
заштиту од штетног дејства воде спроводи ЈВП „Србијаводе“-ВПЦ „Сава-Дунав“ уз 
ангажовање водопривредних предузећа. Одбрана од поплава на водотоцима  II-реда у 
надлежности је града Лознице. Град Лозница израђује и доноси Оперативни план одбране 
од поплаве за воде II-реда. У циљу спречавања настајања поплава и умањења штетних 
последица на нерегулисаним водотоцима, неопходно је у подпуности реализовати 
превентивне мере заштите. Носиоци активности спровођења оперативних мера одбране од 
поплава у складу са Оперативним планом за одбрану од поплава су ЈВП „Србијаводе“-ВПЦ 
„Сава-Дунав“ уз ангажовање водопривредних предузећа, ЈП „Лозница развој“ Лозница, ЈКП 
„Наш дом“ Лозница и организационе јединице РХМЗ. 

 

 
ЗАШТИТЕ ОД КЛИЗИШТА, ОДРОНА И ЕРОЗИОНИХ ПРОЦЕСА 

Обилне кишне падавине, нагиби терена и утицај, површинских вода могу да изазову 
клизање земљишта и штете на стамбеним и другим објектима, саобраћајницама, 
инсталацијама и пољопривредном земљишту. Услед обилних падавина на подручју града 
Лознице појављују се клизишта на: регионални пут: Б.Ковиљача-Гучево, Лозница-Зајача, 
државни пут Лозница-Ваљево, насеља: Пасковац-Будимлија, Краишници, Бања Ковиљача, 
Рибарица, Грнчара, Лозница-улица Бањска и Мајор Јаше, Г.Сипуља, Г.Борина, Брезјак, 
Текериш, Брадић, Тршић, Клупци, Коренита и Кривајица. Евидентирано је 108 клизишта од 
којих је само једно санирано и једно тренутно умирено.   

Пројекте санације терена треба вршити након спроведених детаљних геотехничких 
истраживања чије врсте и обим би били предвиђени посебним пројектима истраживања. 

На терену који је означен као клизиште или потенцијално нестабилан терен (пузиште) 
потребно је ургентно увести геотехнички и геодетски мониторинг, како би се пратила 
величина и динамика померања тла.  
На неповољним деловима терена према критеријуму стабилности не треба планирати 
градњу објеката пре спровођења мера санације и заштите. Постојећи објекти на 
нестабилним деловима треба да буду предмет геодетског и геотехничког мониторинга, а 
након детаљних геотехничких истраживања и спроведених мера санације и осигурања 
одлучити о њиховом даљем статусу.  
 
Антиерозионо уређење разматраног подручја - важна је мера не само за уређење водних 

режима (смањење брзине концентрације поводња), већ и неопходна мера еколошког и 
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економско-развојног уређења територије. То уређење се заснива на оптималној комбинацији 

техничких, биотехничких и биолошких радова. У оквиру техничких радова веома су важне 

бујичне преграде у неким ерозијом угроженим водотоцима које треба да стабилизују корито 

водотока, смање подужне падове и омогуће да се добије у времену да почну да дају ефекте 

и биолошки радови заштите сливова. Биолошки радови обухватају пошумљавање, обнову 

деградираних шума, затрављивање, мелиорације шума и пашњака, док се биотехнички 

радови састоје у изради рустикалних преграда, плетера и травних водопутева. Инвестиције у 

биолошке радове су високе и знатно веће од трошкова изградње преграда. Притом треба 
имати у виду да је у ППРС предвиђана једна важна стратешка планска солуција: 

антиерозиону заштиту треба спроводити као део мера интегралног коришћења и уређења 

простора, као и привођења сливова економским функцијама. У складу са стратегијом да се 

пољопривредна земљишта нижих бонитетних класа претварају у шумска, приоритет се даје 

биолошким мерама заштите - пошумљавању, обнављању деградираних шума, 

затрављивању и мелиорацији пашњака. Циљ је да се мерама заштите од ерозије уједно 

стварају и услови да заштићени сливови обезбеђују стабилне приходе који омогућавају 

уредно одржавање заштитних система и привређивање дела радно способног 

становништва.  
Потребно је спровести противерозионе радове и противерозионе мере, углавном, на два 
начина: (а) као препорука власницима земљишта за све површине и културе угрожене 
слабијим ерозионим процесима; и (б) као обавеза за све власнике земљишта и култура које 
се налазе у склопу издвојеног и проглашеног ерозионог подручја. 
На површинама које су нападнуте екцесивном и јаком ерозијом потребно је спровођење 
биолошких радова и мера на мелиорацији пашњака, подизању воћњака и винограда, 
малињака и гајењу других пољопривредних култура на истерасираном земљишту, као и 
оснивању заједничких ливада. 
Од противерозионих мера посебан значај има начин орања при гајењу ратарских култура 
(контурно и гребенасто), као и контурно-појасна обрада, а од стриктних забрана посебно је 
значајна забрана гајења окопавина на падинама са увећаним нагибом. Када су у питању 
нестабилни терени, забрана механичког оштећења тла има приоритетан значај. Узимајући 
нагиб падине као основни чинилац предиспонираности подручја на процесе ерозије и начин 
искоришћавања као основни узрочник, мере и радови за противерозиону заштиту се 
примењују диференцирано по појединим пољопривредним културама (Табела бр.10). 
 
Табела бр.8: Полазишта за утврђивање противерозионих захвата 

Нагиб 
падине -% 

Радови, мере и предлог начина коришћења 

Оранице 

0-3 Дозвољено гајење ратарских култура без ограничења 

3-7 Дозвољено гајење ратарских култура без ограничења уз услов обавезног контурног орања 

7-12,5 Дозвољено гајење ратарских култура изузев окопавина уз услов гребенског орања 

12,5-20 Дозвољено гајење ратарских култура уз услов контурно појасне обраде (сртип културе) 

20-25 
Дозвољено гајење ратарских култура без окопавина сваке треће године, под условом да се у 
периоду између два дозвољена орања површина користи као травна култура - детелина 

Преко 25 Потпуна забрана орања и формирање травних или шумских култура 
 

Нагиб 
падине -% 

Радови, мере и предлог начина коришћења 

Воћњаци 

до 10 Гајење воћњака уз нормалне мере неге и препоручује се мулчирање 

10-15 Гајење воћњака без посебнихограничења и обавезно мулчирање 

15-25 
Гајење воћњака уз појачане мере неге и формирање травних појасева по хоризонтали у 
сваком 2. реду 
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преко 25 
Гајење воћњака уз изузетне мере неге и потпуно затрављивање тла легуминозама изузев 
зоне око стабла 3,0 м 

 

Нагиб - % Квалитет Радови, мере и предлог начина коришћења 

Ливаде 

0-5 
Забарене услед високог нивоа 
подземне воде 

Одводњавање 

5-15 Ослабљен флористички састав 
Појачане мере неге са прихрањивањем вештачким или 
стајским ђубривом на псеудоглејним земљиштима, дубоко 
растојање, растресање 

преко 15 
Слаб флористички састав и 
механичка оштећења тла 

Мелиорација делимичном обрадом и подсејавање смешом 
семена племенитих трава 

Пашњаци 

до 15 У стадијуму деградације 
Појачане мере неге и заштите са прихрањивањем вештачким 
ђубривом 

преко 15 
У стадијуму деградације и 
деградирани 

Мелиорација делимичном обрадом и подсејавање смешом 
семена племенитих трава 

На нагнутим теренима је, такође, неопходно формирање противерозионих појасева 
жбунастог, шумског и травног типа, ради смањења кинетичке енергије сливајућег млаза који 
врши еродирање површинских слојева земљишта и подлоге. На тај начин могуће је 
повећати толеранцију у смислу граничног нагиба за гајење ратарских култура, а редукцију 
истих изврштити само на местима где не постоји никаква економска оправданост гајења 
житарица и окопавина. Уз то, живим ретензионим појасевима се значајно побољшава 
еколошки систем подручја, а y врсте за формирање појасева могу се унети бројне 
племените карактеристике, као што су медоносност, лековитост и др. У воћњацима и 
виноградима у циљу смањења ерозионих процеса потребно је формирање контурних 
бразди, као и заснивање нових засада искључиво садњом по изохипси, односно управно на 
садашње редове. 
 

ЗАШТИТА ОД  НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА   

За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења 
нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе 
високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане 
осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва, 
електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама 
излагања нејонизујућим зрачењима. 

У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање 
уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима: 
 дечијих вртића, 
 школа 
 простора дечијих игралишта 

Минимална удаљеност базних станица мобилне телефоније од дечијих вртића, школа и 
простора дечијих игралишта, односно ивице парцеле дечијег вртића и дечијих игралишта, не 
може бити мања од 100 m. 
 
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, 
могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под условом 
да: 
 висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 15 m, 
 удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу, у зони 

главног снопа зрачења антена, износи најмање 30 m, 
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 удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може 
бити мања од 30 m,искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне 
површине објекта у окружењу износи најмање 10 m. 

Антенски системи базних станица мобилне телефоније, који се поставља на кровној 
површини стамбеног објекта не сме бити видљив из стамбеног објекта или терасе стамбеног 
објекта на који се поставља. 

Код постављања радио-базних станица мобилне телефоније треба ограничити број станица 
које се могу постављати у насељеним местима (градској зони) -због кумулативног ефекта 
зрачења, и узети у обзир петиције грађана против  постављања базних станица у 
насељеним местима-осим ограничења постављања у близини вртића, школа и дечијих 
игралишта. 
При пројектовању антенских система базних станица мобилне телефоније узети у обзир 
избор и дизајн и боју антенских система у односу на објекат или окружење на ком се врши 
његова инсталација, те потребу/неопходност маскирања базне станице. 
У току експлоатације базне станице не постоји загађивање ваздуха, земљишта и воде, нити 
долази до производње буке, вибрација и топлоте. Базне станице функционишу у опсегу 
900MHz и 1800MHz. Повећана коцентрација електромагнетне енергије у овом опсегу на 
људима изазива ефекте  који се могу поделити у две основне категорије. Топлотне ефекте и 
стимулативне ефекте. Топлотни ефекат се огледа у промени температуре дела тела 
изложеног повећаној коцентрацији електромагнетне емисије. То значи да се ткиво у том 
делу загрева. Стимулативни ефекат се огледа у појави надражаја нервних мишићних ћелија 
што у извесним ситуацијама  може изазвати већу раздражљивост и умор. Како би се избегла 
повећана зрачења и негативан утицај неопходно је изабрати праву локацију базних радио 
станица, у складу са горе наведеним параметрима. 

Како би спречила појава кумулативног и синергијског утицаја и предупредила појава 
негативних утицаја на квалитет чинилаца животне средине, обавезна је израда Студија о 
процени утицаја на животну средину, са детаљном анализом могућих утицаја и описом мера 
заштите.   

Мере и услови заштите животне средине: 

 могуће садржаје, намену објеката и њихов положај на парцели у зони заштите 
далековода одредити узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља 
далековода на здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне, у 
складу са чланом 218. Закона о енергетици („Службени гласник ПС“, број 145/14 и 
95/18- др.закон) а које износе: 
 

Називни напон 
далековода (kV) 

1 до 35 110 220 

Ширина заштитне зоне (обострано од хоризонталне 
пројекције надземног вода) (m) 

10 25 35 

 

 у заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката намењених 
становању, слободним зеленим површинама са дечијим игралиштима уз становање, 
јавним установама дечије, социјалне и здравствене заштите, спорту и рекреацији, као 
и објеката намењених обављању делатности које подразумевају дужи боравак људи;  

 

 уколико се у оквиру предметног подручја планира изградња трафостаница, исте 
пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним 
за ту врсту објеката, а нарочито: 

 одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити 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), и то: вредност 
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јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског 
флукса (В) не прелази 40 µT, 

 обезбедити одговарајућу заштиту подземних вода постављањем непропусне 
танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; 
капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског 
уља садржаног у трансформатору, 

 није дозвољена уградња трансформатора који садржи полихлороване бифениле 
(PCB), 

 након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање, 
односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно 
мерење нивоа буке у околини трансформаторске/их станице/а, пре издавања 
употребне дозволе за исту/е, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) 
достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег 
зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана 
извршеног мерења; 

 
Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће 
утврдити потребу израде Студије о процени утицаја. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лозница 

на животну средину 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 101 

4.0. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ  НИВОЕ   
 
Према члану 16. Закона о СПУ извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице 
за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање 
потребе за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну средину, 
одређују аспекте заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на 
животну средину планова и програма нижег хијерархијског нивоа. 
 
Спровођење Плана вршиће се на више начина и то: 

1. Директно на основу правила уређења и грађења из Плана, 
2. Израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката 
3. Доношењем програма уређења грађевинског земљишта и гранских планова 

и програма у складу са законом. 
 
У оквиру границе планског обухвата директно се спроводи следећа планска 
документација (у различитим сегментима-што је детаљно наведено у самом тексту 
нацрта плана): 

1. Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта 
експлоатације и прераде минерала „Јадарит“, („Сл. гласник РС“ број  

26/20), 
2. Просторни план подручја посебне намене планине Цер, (Одлука о изради 

плана објављена у Службеном гласнику РС бр. 78/17), 
3. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 

железничке пруге Ваљево – Лозница („Службени гласник PC", број 1/13), 
 
- Важећа плансак документација која остаје на снази након доношења Измене и 
допуне просторног плана: План генералне регулације за насељено место Лозница (осим у 

деловима који су у супротности са: Планом детаљне регулације инфраструктурног коридора 
државног пута IБ реда број 26 на административној територији града Лознице;  Планом 
детаљне регулације нове деонице дела државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на 
територији града Лозницe; Овим Просторним планом; Овим просторним планом у деловима 
насеља Трбушница, Воћњак и Руњани, где се примењује дефинисано грађевинско подручје 
овог ППГ а све друге пропозиције из Плана генералне регулације за насељено место 
Лозница;), План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, Измена и допуна 
Плана генералне регулације за насељено место Зеленица Бања Ковиљача – извориште 
„Зеленица“, План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ реда 
број 26 на административној територији града Лознице, План детаљне регулације 
индустријске зоне Зајача у Зајачи, План детаљне регулације Бања Бадања , План генералне 
регулације за насељено место Лешница, сви планови нижег реда који су границама важећих 
Планова генералне регулације. 
 
Обавезне смернице стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана 
града Лознице на животну средину за израду урбанистичких планова нижег 
хијерархијског нивоа: 

 

 За израду планова генералне и детаљне регулације којима се врше значајне 
промене у простору (комунални објекти, инфраструктурни коридори, локалне 
радне зоне, промена намене постојећих подручја посебне намене, уређивање и 
експлоатација изворишта термоминералних вода и експлоатација осталих 
минералних сировина и ресурса), надлежни орган МОЖЕ донети Одлуку о 
изради  Стратешке процене утицаја Плана, према критеријумима прописаним 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, ако утврди да 
постоји могућност значајних утицаја на животнусредину; 
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 Смернице и мере заштите простора и животне средине Стратешке процене 
утицаја Плана су обавезујуће и представљању саставни део Плана за који се 
врши процена стратешких утицаја на животну средину;  

 Реализација планираних пројеката (објеката, постројења, технологија, 
инфраструктурних система, објеката и површина, извођење радова и 
активности у простору), а који представљају промене у простору са 
потенцијално штетним утицајима и негативним ефектима у животној средини, 
обавезан је поступак процене утицаја на животну средину;  

 Поступак процене утицаја на животну средину обавезан је за све пројекте - 
објекте, постројења, технологије, инфраструктурне и комуналне системе и 
објекте и радове, изворе потенцијалног угрожавања животне средине 
(загађивање ваздуха, вода, земљишта, појава буке), деградације природних  
предела и пејзажних вредности, осталих природних вредности и ресурса, 
природних и културних добара и биодиверзитета; 

 Мониторинг животне средине (мониторинг систем за контролу стања квалитета 
ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта и буке, управљања 
отпадом и комуналне хигијене) је обавезан, у складу са важећом законском 
регулативом и представља услов за одрживи развој подручја Просторног плана 

 Смернице стратешке процене утицаја су обавезујуће у поступку 
имплементације Измена и допуна Просторног плана града Лознице односно у 
поступку израде хијерархијски планова нижег реда (планова генералне и 
планова детаљне регулације) и поступку директне примене одредби Просторног 
плана за зоне и целине за које није предвиђена израда планова нижег реда у 
поступку издавања локацијске и грађевинске дозволе, у складу са важећим 
планом и законском регулативом; 

 Обавезан је мониторинг и контрола над спровођењем обавезујућих смерница 
стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лознице  
на животну средину; 
 
 

Обавезне смернице Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана 
града Лознице за делове за које се неће радити урбанистички планови нижег 
хијерархијског нивоа:  
 

 Процена утицаја на животну средину обавезна је за све пројекте потенцијалне 
изворе загађивања животне средине и угрожавања њеног квалитета и 
капацитета у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о 
процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о 
процени утицаја на животну средину, Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину, као и Уредбом о одређивању активности 
чије обављање утиче на животну средину 

 Носилац пројекта за који се захтева поступак процене утицаја је у обавези да 
исти спроведе у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09);  

 Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за 
исходовање дозволе или одобрења за извођење пројекта (изградња, промена 
технологије, промена делатности и остале активности у простору);  
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5.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА  

 
Реализација планских решења одвијаће се у дужем временском периоду и по правилу 
доводи до одређених промена у простору и животној средини. Да би се вршило праћење 
промена на подручју плана непоходно је вршити систематско мерење, испитивање и 
оцењивање стања животне средине како би се омогућила заштита здравља људи, 
природних и створених вредности на подручју плана. Последњи корак у процесу стратешке 
процене је развој и имплементација програма мониторинга. Сврха мониторинга је: - да 
прикаже промене у животној средини које се могу приписати имплементацији Плана, и да 
дозволи стварним утицајима да се упореде са предвиђеним утицајима; - да предложи 
могуће мере за смањење или ублажавање ефеката непредвиђених догађаја, уколико се они 
појаве; - да се прикупе квалитетне основне информације за друге планове који захтевају 
стратешку процену. 
 
Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана садржи, према Закону о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), 
следеће ставке: 

- опис циљева Плана и програма, 

- индикаторе за праћење стања животне средине, 

- права и обавезе надлежних органа, 

- поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.  
 
На територији општине Лозница тренутно се не врши мониторинг квалитета ваздуха. 
Аутоматска станица за мерење аерозагађења, у надлежности је Агенције за заштиту 
животне средине, али на жалост већ неколико година у назад није у функцији. У последње 
две године није вршено испитивање земљишта, као ни мерење нивоа буке на подручју 
града. 
 
Надлежно одељење води и редовно ажурира Локални регистар извора загађења (ЛРСЗ). 
Податке за исти достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која 
испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим 
привредним делатностима 
 
Како ће се на територији града Лознице, вршити експлоатација јадарита, Студију процене 
утицаја на ЖС за каменоломе спроводиће Министарство заштите животне средине, Агенција 
за заштиту животне средине и надзор врши републичка инспекција за ЗЖС а податке за 
ЛРИЗ достављаће надлежном Одељењу општинске управе Лозница јер ће делатност 
обављати на територији Лознице. Студијом ће бити наложене мере заштите животне 
средине које инвеститор мора испоштовати приликом рада, а на основу Закона о о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09). 
 

Оператери који при обављању делатности продукују отпад, са истим поступају у складу са 
прописима - воде евиденцију о насталим количинама, закључују уговор и отпад предају 
овлашћеним лицима, чувају Документ о кретању отпада и отпад складиште на прописан 
начин до момента предаје овлашћеном лицу. 
 
Оператери који обављањем делатности емитују буку и загађујуће материје у ваздух врше 
мерења у складу са Законском регулативом. 
Све базне станице су прошле поступак процене утицаја на ЖС и врше мерење нивоа  
нејонизујућег зрачења у складу са прописима. 
 
Контрола квалитета отпадних вода није поверена надлежност локалној самоуправи, али 
оператери који испуштају отпадне воде достављају податке за потребе Локалног регистра 
извора загађивања. 
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ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 
Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог, 
правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, 
као и потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање потреба за 
предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења. 
Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне средине и 
активности у простору чиме се ствара могућност за њеним рационалним управљањем. 
 
Према Закону о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-
одлука УС, 14/2016, 76/18, 95/18 и 95/18-др.закон) јединица локалне самоуправе у оквиру 
своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања 
животне средине у складу са овим и посебним законима. Према члану 69. наведеног Закона, 
циљеви Програма праћења стања животне средине били би: 

 обезбеђење мониторинга, 
 дефинисање садржине и начина вршења мониторинга, 
 одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга, 
 дефинисање мониторинга загађивача, 
 успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података 

у циљу вођења интегралног катастра загађивача, и 
 увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном 

садржају извештаја о стању животне средине. 
 
У оквиру праћења стања животне средине, у складу са Законом и другим прописима, 
предвиђа се праћење: 

 отпада; 
 квалитета вода (загађујуће материје и друге карактеристике); 
 квалитета земљишта; 
 квалитета ваздуха; 
 нивоа буке; 

 
 
5.1. ИНДИКАТОРИ ПРАЋЕЊА СТАЊА 

 
Индикатори праћења стања представљају инструмент за сагледавање и оцењивање стања 
животне средине и улазне податке на основу којих се прати стање животне средине, врши 
процена  могућих  утицаја  и  дефинишу  обавезне  мере  заштите. 

 
Мониторинг квалитета ваздуха 
Мониторинг квалитета ваздуха се успоставља у складу са Европском директивом о процени 
и управљању квалитетом ваздуха. Мониторинг треба вршити континуирано, посебно на 
локацијама и подручjима повећаног загађења, на утврђеним локалитетима где се 
постављају стационарне мерне станице, 24-часовним узроцима. Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13) дате 
су смернице истраживања, праћења и утврђивања општег стања загађености ваздуха у 
насељеним местима и ненасељеним подручјима. На основу обављених анализа утврђује се 
стање и трендови на основу којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха. 
Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање степена 
загађености ваздуха, као и утврђивања тренда загађења како би се правовремено деловало 
ка смањењу садржаја штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет 
животне средине (ваздуха, земљишта, вода). 
Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем емисије, праћењем и 
истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и извештавањем о 
резултатима мерења, праћења и истраживања. 
Од посебне је важности вршити редован мониторинг на града Лознице. 
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Предлаже се успостављање мерних места за праћење квалитета ваздуха на Планском 
подручју од стране локалне мреже за мониторинг квалитета ваздуха, ангажовање на 
поновном активирању аутоматске станице за мерење аерозагађености. Број и распоред 

мерних места прилагодити површини подручја, врсти извора који загађују ваздух, геолошким 
карактеристикама и густини насељености. Неопходно је правити дневне, месечне и 
годишње извештаје. 
Неопходно је да привредни субјекти, који су у обавези да врше мониторинг квалитета 
ваздуха редовно достављају извештаје канцеларији за заштиту животне средине. 
 
Мониторинг квалитета воде  
Према Закону о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-
др.закон) као и према подзаконским актима донетим на основу овог Закона у циљу праћења 
стања загађености вода потребно је вршити систематско испитивање квалитета 
површинских и подземних вода, на прописан начин, на основу Уредбе о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање (“Сл.гласник РС”, бр.50/12), према програму који доноси 
Влада. На територији града Лознице мониторинг квалитета воде за пиће спроводи Јавно 
предузеће „Водовод и канализација“ Лозница и Завод за јавно здравље Шабац (екстерна 
Лабораторија). Неопходно је вршити редован мониторинг квалитета воде за пиће. 
Неопходно је испитивање нутријената у површинским и подземним водама једном годишње, 
испитати број становника прикључен на јавни водовод, на јавну канализацију једном 
годишње од стране надлежног Јавног предузећа. Испитивање квалитета површинских вода, 
реке Дрине и реке Јадар , врши Агенција за заштиту животне средине.  

 
Мониторинг квалитета земљишта 
Ради утврђивања садржаја опасних и штетних материја у земљишту, на локацијама у 
непосредној близини депонија, трафостаница, саобраћајница, индустријских зона, као и у 
насељеним местима врши се мониторинг земљишта, у складу са Уредбом о граничним 
вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Сл.гласник РС", 
бр.30/18) и Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикатора за 
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 
("Сл.гласник РС", бр.88/10 и 30/18). и методама за њихово испитивање.  
Узорковање земљишта ради испитивања његовог квалитета није вршено на предметном 
простору или у његовој непосредној близини у последње две године. Предлаже се 
обрађивање појединих зона Плана екотоксиколошким истраживањима у циљу утврђивања 
присуства загађујућих материја у земљишту и процене ризика по здравље становништва и 
животну средину. 
Надлежни орган може прописати посебна мерења на местима за које се накнадно утврди да 
постоји могућност контаминације земљишта изазваног радом Оператера. 
Обавезно је утврђивање тачне површине деградираног земљишта и проценат промене 
начина коришћења земљишта од стране Локална мрежа за праћење квалитета земљишта, 
једном односно четири пута годишње. 
 
Мониторинг буке 
Заштита од буке у животној средини обезбеђује се утврђивањем услова и предузимањем 
мера заштите у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 
36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона, а то чини део 
интегралног система заштите животне средине и односе се на: просторно, урбанистичко и 
акустичко планирање; звучну заштиту; стратешку процену утицаја планова и програма, 
односно процену утицаја пројеката на животну средину, као и на издавање дозволе за 
изградњу и рад постројења, односно обављање активности; прописивање граничних 
вредности буке у животној средини; производњу, промет и употребу извора буке; акустичко 
зонирање; стратешких карата буке; израду акционих планова заштите од буке у животној 
средини;  мерење и оцену буке у животној средини (мониторинг);  процену штетних ефеката 
буке на здравље људи и животну средину; информисање јавности о буци и њеним штетним 
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ефектима у животној средини. Неопходно је вршити континуиран мониторинг нивоа буке 
предметног Плана (месечни и годишњи извештаји).   
Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних 
зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Мерење буке могу да обављају овлашћене стручне 
организације у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама 
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Тренутно се не врши мониторинг нивоа буке на подручју 
читаве града Лознице. Неопходан је континуирани мониторинг нивоа буке на најпрометнијим 
саобраћајницама 0, 1., и 2.реда због одвијања тешког теретног саобраћаја и јавног превоза 
овим саобраћајницама. 
 
Мониторнг отпада има за циљ контролисање количине произведеног отпада и стања 
одлагалишта као и умањење негативних утицаја на животну средину изазваних 
неадекватним поступањем са отпадом. Мониторинг отпада обухвата утврђивање количине и 
врсте отпада која се одвози на градску депонију, отпада који се доставља оператерима који 
имају дозволу за одвожење отпада животињског порекла, пластику итд,  као и броја 
„дивљих” депонија и у границама предметног плана. 
Тренутно на подручју Плана постоји 46 „дивљих” депонија.  

 
 
 

5.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  И ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ 
ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА   

  

На основу позитивне регулативе Општина располаже нормативно-правним 
инструментаријумом да доноси акте у смислу накнада за заштиту и унапређење животне 
средине. На основу одредаба члана 18. Закона о локалној самоуправи и одредаба члана 
190. Устава Републике Србије, јединица локалне самоуправе – општина, стара се о заштити 
животне средине. У надлежности општине је да припрема и доноси локалне програме 
коришћења и заштите природних вредности, програме заштите животне средине, односно 
локалне акционе и санационе планове. 

 
Права и обавезе надлежних органа  
 
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине, 
она произилазе из Закона о заштити животне средине, односно чланова 69-78. овог Закона. 
Према наведеним члановима, права и обавезе надлежних органа су:  

 Влада доноси програм мониторинга за период од две године;  

 јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији који 
мора бити у сагласности са програмом Владе;  

 Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за 
обављање мониторинга;  

 Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места, 
мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, 
методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, 
рокове и начин достављања података;  

 мониторинг може да обавља само овлашћена организација. Министарство прописује 
ближе услове које мора да испуњава овлашћена организација и одређује овлашћену 
организацију по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за 
одређену област;  

 Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга 
загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове 
достављања и чувања података;  
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 државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене 
организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга достављају Агенцији 
за заштиту животне средине на прописан начин;  

 Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система, 
методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, 
као и садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност;  

 информациони систем води Агенција за заштиту животне средине;  

 министар прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача, као и 
врсту, начине, класификацију и рокове достављања података;  

 Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању животне 
средине у Републици; 

 надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини 
извештај о стању животне средине на својој територији;  

 извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима Републике 
и јединице локалне самоуправе.  

 
Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни су да 
редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне 
средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга имисије и емисије, као и 
мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и 
здравље људи, у складу са Законом о заштити животне средине и другим прописима. 
Такође, јавност има право приступа прописаним регистрима или евиденцијама које садрже 
информације и податке у складу са овим законом. 
 
Предузећа и други привредни субјекти-потенцијални извори загађења у обавези су да: 

1. надлежном органу доставе податке о стационарном извору загађивања и свакој 
његовој промени; 

2. обезбеде редован мониторинг емисије и да о томе води евиденцију; 
3. обезбеде континуална мерења емисије ако за то постоји обавеза самостално, путем 

аутоматских уређаја за континуално мерење; 
4. воде евиденцију о обављеним континуалним мерењима са подацима о мерним 

местима, резултатима и учесталости мерења и достави податке једном у три 
месеца и достави мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја; 

5.   обезбеде   контролна   мерења   емисије   преко   овлашћених   организација,   ако   
мерења емисије не обавља самостално; 

6. обезбеде   прописана   повремена   мерења   емисије,   преко   овлашћеног  
(акредитованог) правног лица два пута годишње уколико не врши континуални 
мониторинг, а податке достави надлежном органу; 

7. испитују  квалитет отпадних  вода  пре  и  после  пречишћавања, да  обезбеде  
редовно функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде 
дневник њиховог рада; 

8. врше испитивање количине опасних и штетних материја у земљишту уколико постоји 
могућност загађења земљишта . 

9. урачунавају  трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и 
производних трошкова;  

 
 
Полазећи од сложености надлежности органа, посебних организација, јавних предузећа, 
јавних служби по вертикалној хијерархији (републички – покрајински - општински) и по 
хоризонталној надлежности (локална самоуправа - општина), као и у координацији 
активности различитих органа, за успешно спровођење Програма праћења стања животне 
средине – мониторинг неопходно је у смислу организационо – институционалних активности, 
у оквиру општинских управа формирати посебан орган које би био задужен за координацију, 
планирање, програмирање, надзор и реаговање у вези са проблемима заштите животне 
средине.  
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Мере које ће се предузети за случај удеса 

Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана предвиђа и мере и 
поступке у случају акцидената. У том смислу, потребно је идентификовати могуће 
акциденте, и то у: привреди, водопривреди – управљању водама, саобраћају.  
Појава елементарних непогода – поплава и непогода је посебан сегмент, док је сеизмички 
ризик у границама прихватљивог. Ризик од акцидената постоји и у случају одбране земље и 
планом се посебно третирају ова питања. Пројектном и другом техничком документацијом 
требало би планирати мере које ће се предузети у случају акцидената. Препоручује се 
израда посебних елабората противпожарне заштите тако да се практично искључују пожари 
који могу угрозити животну средину и здравље становника. Уз примену мера противпожарне 
заштите елиминише се могућност да дође до ширења пожара ван извора и појединачних 
објеката. 

У оквиру привредног комплекса потребно је прописати посебне програме и поступке у 
случају акцидената, хаварија и других инцидената у току рада. Програми и поступци морају 
бити у вези са системом мерења полутаната и других ризичних материја и системом за 
обавештење и узбуњивање, како би у случају опасности и евентуалне угрожености локално 
становништво било на време обавештено, збринуто или пак евакуисано. 

У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема 
опасности по шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и 
експлозивних материјала није дозвољен у насељима. Детаљније мере заштите прописују се 
у одговарајућим проценама утицаја пројеката за саобраћајнице, односно у поступцима за 
руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, као и складиштењу, 
претовару и транспорту нафтних деривата. 

Правила и услови изградње, односно технички нормативи су тако дефинисани да у случају 
максималних потреса може евентуално доћи до оштећења инфраструктуре. И поред 
чињенице да се подручје општине налази у релативно безбедном окружењу са становишта 
сеизмичког ризика, претходно су наведене препоруке за асеизмичну градњу. 

Такође, потребно је да се постојећи планови редовних и ванредних мера за одбрану од 
поплава доследно примењују у зависности од хидролошких услова и проглашавања мера. У 
том смислу, неопходно је ажурно праћење хидролошких осматрања на у непосредном 
окружењу. Постојећи планови редовних и ванредних мера за одбрану од поплава морају се 
доследно примењивати у зависности од хидролошких услова и проглашавања мера у оквиру 
редовних мерења и хидролошких осматрања које обавља Републички хидрометеоролошки 
завод. Обавезна је примена Оперативног плана одбране од поплава вода другог реда града 
Лознице за 2019.годину. 

Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, механичке и 
хемијске суфозије, клижења и пужења, као и ликвифакције), које могу имати одлике 
акцидентних ситуација – релативно брза, велика оштећења објеката инфра и 
супраструктуре, у смислу интензитета и броја, спречавају се правовременом анализом 
стабилности терена и геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем адекватних 
правила изградње, коришћења и уређења простора. 
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6.0. МЕТОДОЛОГИЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

Сврха стратешке процене утицаја на животну средину је благовремено и систематично 
разматрање могућих утицаја на животну средину на стратешком нивоу планирања и 
програмирања, уважавајући принципе одрживог развоја. Стратешка процена се у 
међународној пракси афирмише доношењем EU Directive 2001/42/ЕC о процени утицаја на 
животну средину планова и програма. Доношењем сета закона о заштити животне средине, 
крајем 2004. године стратешка процена утицаја је уведена у домаћу праксу планирања и 
програмирања. С обзиром да је релативно кратак период у примени стратешке процене, 
постоји низ проблема и ограничења, као и различити приступи у утврђивању оптималног 
методолошког обрасца и приступа. 
 

У пракси су у примени два основна обрасца: (1) технички и (2) планерски. Технички приступ 
у основи користи прилагођену методологију процена утицаја пројеката. У планерском 
приступу се претежно користе квалитативне – експертске методе из разлога што су планови 
сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и имају мање детаљних 
информација о животној средини, заснивају на концепту одрживог развоја и обухватају 
друштвена и економска питања, планирају се тзв. „непланабилни процеси” који имају виши 
степен ентропије. Због тога није могуће у потпуности применити математичке моделе са 
одговарајућим степеном поузданости, док учешће већег броја заинтересованих страна и 
јавности даје процесу стратешке процене специфичан карактер, јер је потребно да се 
резултати на разумљив начин представе разним друштвеним групама и другим учесницима 
у процесу израде и доношења. 
 
У том смислу, у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као што 
су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријумска анализа, просторна анализа, 
ЅWОТ анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца узрочно-
последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд. Заједничка техника 
различитих метода представљају матрице утицаја којима се испитују промене које би 
изазвала имплементација плана и изабраних варијанти (укључујући и ону да се план не 
примени). Матрице се формирају успостављањем међусобних односа између циљева 
плана, планских решења и циљева стратешке процене са одговарајућим индикаторима. За 
потребе ове процене потребно је применити и прилагодити методологију процене која је 
развијана у домаћој пракси у протеклом периоду, а која је углавном у сагласности са новијим 
приступима и упутствима за израду стратешке процене у Европској Унији, као и новије 
праксе стратешке процене утицаја на животну средину у Србији. 
У овом делу Извештаја о стратешкој процени потребно је да се у складу са основним 
(методолошким) поступком представи коришћена методологија у оквиру неколико фаза 
стратешке процене: 

(а) скрининг – дефинисања садржаја стратешке процене, 
(б)  скопинг – дефинисања обима стратешке процене, 
(в)  дефинисање кључних (битних) промена, 
(г)  процена у ужем смислу, 
(д)  предвиђање последица, 
(ђ)  одређивање мера, 
(е)  контрола и ревизија, 
(ж)  имплементација. 
 

Разрадом наведених фаза потребно је развити и у Извештају представити поступак 
стратешке процене за просторни план општине, шо се види у табели која следи.  
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Табела 9. Поступак стратешке процене за Просторни план  

Фазе стратешке процене 

утицаја 
Појединачне активности по фазама 

1 2 

Фаза 1.: 

Идентификација других 

планова и програма од 

значаја за остваривање 

циљева заштите 

животне средине 

- Идентификација планова, програма, пројеката и 

других докумената од значаја за Просторни план. 

- Идентификација циљева и задатака заштите 

животне средине од значаја за Просторни план (од 

(интер) националног до локалног) 

- Спецификација и валоризација кључних проблема 

заштите животне средине и кључних циљева 

заштите животне средине 

Фаза 2: 

Дефинисање циљева и 

задатака стратешке 

процене утицаја 

- Ревизија постојећих циљева и задатака стратешке 

процене утицаја из различитих докумената од 

(интер) националног до локалног нивоа (укучујући 

међурегионални, регионални и ниво локалне 

заједнице) 

- Дефинисање циљева стратешке процене у 

зависности од планских проблема и одредби 

регулативе  

Фаза 3: 

Формирање 

информационе – 

документционе основе 

- Идентификација потенцијалних извора 

информација и података релевантних за стратешку 

процену 

- Прикупљање података из различитих извора 

(подаци добијени од локалних власти и заједнице, 

анкете, истраживања, теренска истраживања, 

пописна и друга статистика, подаци доступни преко 

Интернет мреже, литература и др.) 

- Обрада података и прављење одговарајућих база 

података 

Фаза 4: 

Полазне основе 

стратешке процене 

утицаја (почетне фазе 

стратешке процене 

утицаја у ужем смислу) 

- Ревизија прикупљених података (анализа и синтеза 

расположивих података) 

- Оцена података прикупљених из других докумената 

(оцена и преузимање – ''стечене обавезе'') 

- Оцена стања активности на планском подручју 

(примена других планова, програма и пројеката) 

- Оцена имплементације националних и регионалних 

стратегија, планова, програма и пројеката 

- Идентификација могућих тешкоћа 

- Оцена валидности аналитичко-информационе 

грађе 

- Прелиминарна оцена општег стања животне 

средине 

Фаза 5: 

Дефинисање индикатора 

- Ревизија и анализа доступних података, анализа 

полазних основа и прелиминарна процена 

трендова 

- Дефинисање и развој индикатора од значаја за 

стратешку процену, корелација између индикатора, 

циљева и задатака између Просторниог плана и 

стратешке процене утицаја 

Фаза 6: 

Ревизија индикатора, 

циљева и задатака 

- Синтеза интерних ревизија претходних фаза, 

редефинисање циљева, задатака и прилагођавање 

расположивим подацима. Редефиниција 
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индикатора 

Фаза 7: 

Идентификација проблема 

заштите животне 

средине / питања 

одрживости 

- Ревизија (претходних) радних верзија Просторног 

плана  

- Усклађивање Просторног плана са осталим 

конвенцијама плановима, програмима и пројектима 

од значаја за заштиту животне средине  

 
 
Ова стратешка процена је у складу са општом препоруком истовремености, тако да је ова 
стратешка процена рађена у току израде Измена и допуна Просторног плана града Лознице.  
Тиме су се ова два поступка у интерактивном процесу међусобно допуњавала. 
 
У процесу израде стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана 
успостављена је сарадња са заинтересованим органима и организацијама, надлежним 
органом за животну средину, уз чију свесрдну помоћ и труд се дошло до важних података и 
неопходне документације. 
 
Основну тешкоћу у спровођењу стратешке процене и изради Извештаја остратешкој 
процени представљао је недостатак званичне, детаљно прописане јединствене 
методологије, на нивоу правилника. Такође, проблем је био и у раздвајању питања која су у 
домену (детаљне) процене утицаја на животну средину од стратешке процене утицаја. 
Европске препоруке су да стратешка процена не треба да улази у детаљну квантификацију 
јер је њена суштина у вредновању и поређењу алтернатива/опција са аспекта могућих 
значајних утицаја на животну средину, а нагласак је, када се ради о карактеру утицаја, на 
кумулативним и синергијским ефектима, да се спроводи једино за програме и планове јавног 
карактера итд. 
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7.0. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА  
 
Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од низа фактора, а 
првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље 
људи, социјални и економски развој и животну средину. С тим у вези, неопходна је 
партиципација свих заинтересованих друштвених група и то инвеститора (бизнис сектора), 
локалне и републичке управе, становника и невладиног сектора. Међутим, за ефикасније 
остваривање апсолутне партиципације на свим нивоима неопходно је остваривање сталне 
сарадње између свих актера у процесу. Како је стратешка процена интегрисана у све фазе 
израде Измена и допуна Просторног плана града Лознице  то је резултирало уважавањем и 
укључивањем резултата до којих се дошло у току стратешке процене. Део о животној 
средини у свим фазама израде Измена и допуна Просторног плана припремљен је на 
основу резултата стратешке процене приказаних у овом извештају.  
 
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће заинтересованих 
органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 дана.  
 
Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган 
надлежан за припрему Плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Плана обавештава јавност о начину и 
роковима увида у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и о времену и месту 
одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења Плана.  
Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа, 
организација и јавности који садржи сва мишљења о Извештају о стратешкој процени, као и 
мишљења датих у току јавног увида и јавне расправе о Плану. Извештај о стратешкој 
процени доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи 
општинском органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. На основу ове 
оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на Извештај о 
стратешкој процени у року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање.  
После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална верзија 
Плана, орган надлежан за припрему Плана доставља Извештај о стратешкој процени 
заједно са Планом надлежном органу на одлучивање. 
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8.0. ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА (НЕТЕХНИЧКИ 
РЕЗИМЕ)  
 
Закључци о израђеном Извештају о стратешкој процени, тј. закључна разматрања према 
важећој регулативи представљају део документа који је намењен широј јавности. Основни 
смисао је да се омогући лакши увид у налазе стратешке процене. Другим речима, закључна 
разматрања представљају „нетехнички резиме” који се израђује у складу са Европском 
директивом. У нетехничком резимеу представља се сумаријум информација датих у 
Извештају о стратешкој процени. Ове информације, с обзиром да су намењене јавности, 
представљају се на поједностављен начин. Закључна разматрања ове стратешке процене 
условно говорећи, представљају резиме или врсту завршног прегледа стратешке процене. 

Стратешка процена утицаја треба да обезбеди дефинисање и процену кумулативних, 
синергијских, глобалних и других утицаја предложене политике , плана или програма на 
животну средину , као и припрему мера за спречавање односно заштиту од негативних и 
увећање позитивних утицаја изабране политике (остварује се кроз основе), планова и 
програма на зивотну средину. 

Процена Плана са еколошког аспекта је важна за доношење планских одлука на свим 
нивоима, а нарочито за одлучивање о заштити животне средине, из разлога што: дефинише 
процедуре одлучивања; дефинише процедуре за све фазе планирања и све хијерархијске 
нивое, за реализацију планираних намена и појединачних пројеката; дефинише процедуре 
заштите и мониторинга животне средине; 
 
Стратешка процена Плана интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке 
сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих 
интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од интереса за 
вредности и квалитет животне средине. Анализа и процена потенцијалних утицаја 
стратешког карактера превентивно делује у смислу спречавања еколошке штете у простору. 

 
На стратешком нивоу, на нивоу Просторног плана, процењени су потенцијални утицаји 
планираних намена и ефекти на животну средину, укључена је јавност и заинтересоване 
институције у процес одлучивања, а приликом доношења коначне одлуке биће узети у обзир 
добијени резултати и укључени у Извештај о стратешкој процени утицаја Плана. 
 
На основу вредновања Нацрта Плана процењује се да планиране намене и имплементација 
Плана неће импликовати битне неповољне, еколошки неприхватљиве ефекте по природне 
вредности и животну средину, а који се не могу контролисати. Такође, разраду Плана 
пратиће обавеза или одлучивање о потреби стратешке процене утицаја сваког плана 
посебно, а реализација пројеката на основу плана нижег реда је условљена проценом 
утицаја на животну средину и мерама заштите на нивоу појединачних пројеката. На тај 
начин је обезбеђено да систем процене животне средине постане ефикасно правило у 
планирању простора у границама Плана, а самим тим и у процесу имплементације Плана. 
Полазећи од циља интеграције секторског и урбанистичког планирања простора, у контексту 
одрживог развоја, задатак процене стратешких утицаја Плана на животну средину је: 

1. Утврђивање степена прихватљивости планских решења са аспекта одрживог 
развоја, потенцијалног угрожавања, загађивања и деградације животне средине, 
угрожавања здравља становништва и корисника простора, вероватноћу појаве 
дугорочних и дуготрајних, кумулативних, синергетских утицаја и ефеката и 
могућих акцидената; 

2. Процена стања животне средине према поставкама развоја и обезбеђивање 
механизама контроле кроз услове, мере и правила уређења и грађења, како би се 
у дугорочном управљању развојем подручја узеле у обзир импликације планских 
решења на природне вредности, животну средину и здравље становништва; 

3. Утврђивање обавезе израде или одлучивања о изради стратешке процене 
утицаја планова на животну средину; 

4. Утврђивање обавезне Процене утицаја на животну средину за планиране пројекте 
-могуће изворе утицаја, угрожавања и загађивања животне средине; 

5. Утврђивање обавезе прикупљања информација и података о стању животне 
средине (база података), како би се проценили ефекти планских решења на 
животну средину, утврдио степен и ниво потребног и обавезног мониторинга 
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животне средине у поступку имплементације Плана и реализације планираних 
намена и пројеката; 

6. Укључивање заинтересованих органа и организација у поступку процене планова 
и процене пројеката; 

7. Укључивање јавности и појединаца у процесе одлучивања у поступку процене 
планова и процене пројеката; 

 
Стратешка процена утицаја је интегрисана у Просторни план у поступку израде Плана, а у 
циљу заштите природних вредности и животне средине, као и оптимизације управљања 
простором и ресурсима, како би се планиране намене, објекти и садржаји реализовали на 
одржив и еколошки прихватљив начин. Најбоље понуђена варијанта са еколошког аспекта је 
реализација планиране намене, линијске и комуналне инфраструктуре дате у Просторном 
плану, уз обавезне мере за: 

• очување интегритета и еколошког капацитета простора, 
• заштиту природних вредности (квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, 

изворишта водоснабдевања, пољопривредног земљишта, шума, разноврсности 
живог света, укупан диверзитет подручја), 

• подстицање одрживог и равномерног економског развоја подручја,  
• заштиту и унапређење животне средине, обавезно учешће локалне самоуправе и 

локалних заједница, 
• обавезно стручно учешће надлежних институција и овлашћених органа и 

организација у имплементацији Плана, реализацији планираних намена, пројеката и 
активности у простору и спровођењу мониторинга животне средине. 

 
Начин одлучивања је заснован на интенцији да се изврши постпланска имплементација 
стратешке процене, што ће резултирати евентуалним изменама и допунама ПП града 
Лознице. Овакав начин имплементације има своје специфичности, а да би био и ефикасан, 
важно је формирати систем континуалног планирања и мониторинга, из разлога редовне 
евалуације примене плана и остваривање планских решења, као и идентификације и 
анализе могућих проблема и тешкоћа. У том смислу, програм мониторинга представља 
снажну подршку за конституисање система доношења одлука, како би се на начин 
субординације пратила реализација Плана. 
 
У ПП града Лознице су у потпуности испоштовани урбанистички нормативи и стандарди, 
прописана су правила уређења, изградње и заштите животне средине, као и мере за 
превенцију акцидената, хазарда и одбрану од елементарних непогода. Планом су 
предвиђена решења у оквиру прихватљивих капацитета са аспекта заштите животне 
средине, односно у складу са урбанистичким показатељима (степен заузетости и индекс 
изграђености). Истовремено, предвиђена је изградња инфраструктуре, управљање 
комуналним отпадом, као и планско решавање проблема водоснабдевања и одвођења 
отпадних вода. Капацитети инфраструктуре су прилагођени дугорочним пројекцијама социо-
економског развоја, имајући у виду даљу урбанизацију и развијање туристичко – 
угоститељске делатности.  
 

Реализацијом овог планског документа целокупан простор ће се амбијентално обогатити и 
изградити објекти јавне намене. Реализацијом инфраструктурних планских решења 
побољшаће се стање квалитета животне средине, посебно у сектору управљања водама. За 
изградњу других објеката прописана су правила уређења и правила изградње тако да неће 
бити угрожена постојећа инфраструктурна мрежа. Напротив, реализацијом ППГ побољшаће 
се квалитет живота, а подручје ће бити уређеније и опремљеније. Реализација капиталних 
инфраструктурних објеката подстакнуће локални развој овог дела Србије. 

Реализацијом планских решења за објекте са јавном наменом задовољиће се потребе 
корисника, посебно повећањем смештајних капацитета и рекултивација деградираних 
површина и њихова трансформација за јавне садржаје. 

У наредном периоду спровођења плана остаје обавеза да се изврши адекватна евалуација, 
како би се након спроведене анализе заузео став о међусобној координацији Измене и 
допуне Просторног плана града Лознице. У том смислу План по потреби, а и по налазима из 
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овог извештаја, у зависности од етапности спровођења, може бити измењен и допуњен, 
посебно у случају реализације планиранних развојних пројеката. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 


