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УВОД 
 

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Гробље“ у 
Бањи Ковиљачи, припремљен је на основу Одлуке о приступању изради Стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана бр. 6/2012 од 21.12.2012 године.  

Стратешка процена утицаја на животну средину Плана, ради се на основу Закона о  
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана (,,Службени гласник РС,, бр. 
135/04 / 88/10 а основ за доношење тог Закона је у Закону о заштити животне средине 
(,,Службени гласник РС,, бр. 135/04, 36/09, 72/09-др.закон и 43/2011-одлука УС) 
Законом је утврђена обавеза израде стратешке процене утицаја планских докумената 
на животну средину према одређеним критеријумима, релевантним у области заштите 
животне средине, појединих вредности и непокретних културних добара и заштите 
квалитета живота становника. 

Овај Извештај представља резултат вредновања могућих утицаја планских 
решења  на животну средину са циљем да се у плану сагледају стратешка питања 
заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин. 

Стратешком проценом обезбеђује се виши ниво заштите животне средине и 
интеграција захтева заштите и развојних потреба и интереса, уграђивањем начела и 
циљева заштите у план, у циљу достизања одрживог развоја. 

Стратешка процена утицаја Плана на животну средину је процес којим се 
интегришу циљеви и принципи одрживог развоја у Плану, у циљу потпуног спречавања 
или ограничења негативних утицаја на животну средину, здравље и квалитет живота 
људи, биљни свет, природна и непокретна културна добра. 

Стратешком проценом утицаја утврђују се ефекти ширег значаја, утврђују се 
оквири за анализе утицаја конкретних пројеката, укључујући и претходну 
идентификацију проблема и утицаја. 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују 
могући значајни утицаји на животну средину до којих може дођи имплементацијом 
плана и програма и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину.  

Извештај садржи нарочито: 
- полазне основе стратешке процене 
- опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора 
- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних 

утицаја на животну средину 
- смернице за израду стратешких процена на нижим нивоима 
- мониторинг, приказ коришћене методологије и тешкоће у изради плана и приказ 

начина на који су питања животне средине укључена у план 
- закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени и друге 

податке од значаја за стратешку процену. 
 

И    ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину, прописано је да 

се стратешка процена утицаја на животну средину ради за планове у области 
просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, 
шумарства, рибарства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпада, 
управљања водама, телекомуникација, туризма, заштите природних и културних 
добара, биљног и животињског света и њихових станишта и др. и саставни је део 
плана, односно програма. 

Стратешка процена утицаја на животну средину мора бити усклађена са другим 
проценама утицаја као и са плановима и програмима заштите животне средине и врши 
се у складу са поступком прописаним законом. 
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1.0. ПОВОД, ПРЕДМЕТ  И  РАЗЛОГ ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ 
 

1.1. ПОВОД ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Повод за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 

регулације „Гробље“ у Бањи Ковиљачи је Одлука о приступању изради Стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана бр. 6/2012 од 21.12.2012.год. 

 
1.2. ПРЕДМЕТ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 
Предмет Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину је процена 

утицаја које могу имати одређени планом предвиђени садржаји у простору и 
импликација њихових негативних утицаја на животну средину. 

У складу са донетом Одлуком, разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном Планом; значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја 
планираних садржаја на микро и макро локацији и друга питања и проблеми заштите 
животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја  
Плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене. 
 
1.3. ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАТА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 
Стратешком проценом обухваћен је простор у граници плана, како је приказано на 

графичким прилозима. 
 

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ 

- Закон о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 
81/2009 - испр; 64/2010 - одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/3013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС , 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14); 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Гробље,, у Бањи Ковиљачи бр. 06-
9/13 -7-29 од 28.2.2013. год.); 

- Правилник о садржини, начину и поступању израде урбанистичког плана ( 
Сл.гласник Републике Србије бр.31/2010, 69/2010, 16/2011); 

- Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације ,,Гробље,, у Бањи Ковиљачи (бр. 6/2012 од 21.12.2012. 
год.). 

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( Сл. 
гласник РС, бр. 64/10, 24/11 и 22/2015). 

 
1.5. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

- План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Сл. лист града 
Лозница 3/2011). 
 
2.0. Кратак преглед садржаја и циљева плана и  
       његов однос са другим плановима 

    За простор обухвата Плана важећу урбанистичку документацију представља План 
генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Сл. лист града Лозница 
3/2011).  
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    Разрада предметног подручја кроз урбанистичку документацију нивоа Плана 
детаљне регулације у претходном периоду није рађена. 

 
    Простор обухваћен Планом, у целини се налази у зони грађевинског подручја. Овим 
Планом предвиђено је, да се након спроведене процедуре, ово земљиште прогласи за 
јавно.    
  Постојећу структуру коришћења земљишта чине остале површине, неизграђено 
(пољопривредно) земљиште на површини од 28542м². 
Циљ израде Плана је: 

- реализација нове комуналне зоне за потребе читавог насеља; 
- утврђивање услова грађења и уређења у складу са плановима вишег реда; 
- успостављање система регулације на простору дела Бање Ковиљаче и 
стварање услова за покретање поступка за прибављање и проглашавање јавног 
грађевинског земљишта за потребе комуналног опремања насеља гробљем. 

 
Основни фактори за димензионисање простора за сахрањивање (гробља) за 

одређено насеље су број и старосна структура становништва. Однос броја мртвих 
према броју живих, и однос броја мртвих према броју новорођенчади, односно нових 
становника, без обзира на старосну доб, су основни показатељи једне средине и 
примарни разлог потребе за градњом новог гробља или, као у овом случају, 
проширења постојећег. Битне су и друге карактеристике, нпр. својства терена, период 
за који се планира гробље, итд. 

      Према званичним подацима из последња два пописа, број становника Бање 
Ковиљаче је следећи: 
 

Подручје Попис 2002. год. Попис 2011. год. Апсолутни 
пораст - пад 

Бања Ковиљача 6340 5012 - 148 
 
Разлика броја становника између два узастопна пописна периода је апсолутни 

пораст становништва. Изражава се као апсолутни пораст односно пад у међупописном 
периоду. Апсолутни пораст становништва Бање Ковиљаче бележи раст у периоду 
1948-1991. године, а од тада па надаље има тенденцију пада броја становника. 

Бања Ковиљача је градско насеље града Лознице. Предметно подручје овог Плана 
налази се у северозападном делу Бање Ковиљаче, у подножју планине Гучево (779м) 
ка десној обали реке Дрине. 
       За потребе сахрањивања становника, користи се гробље „Грабик“, у истоименом 
делу Бање Ковиљаче – улица Жикице Јовановића. Терен постојећег гробља је у паду 
од северозапада ка југоистоку и ограниченог је капацитета. Простор предвиђен за ново 
гробље налази се западно од постојећег. Непосредно окружење нове локације чини 
пољопривредно и шумско земљиште, са контактном зоном становања, до приступног 
асфалтног пута. Од првих стамбених објеката је удаљена око 30м, а од асфалтног пута 
око 200м шумским приступним путем. Карактерише је потпуна неизграђеност, односно 
пољпоривредне површине. У средишњем делу обухвата налази се неуређено корито 
мањег потока. У попречном профилу (исток - запад), терен је у облику латиничног 
слова В (В), у паду од запада ка истоку до водног корита, и од југоистока ка 
северозападу. 

Под објектима на гробљу подразумевају се: гробне парцеле, гробна места, капеле, 
колске и пешачке саобраћајнице, прилазни пут, надстрешнице и други објекти. 
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       Постојећа документација и подлоге на подручју Плана  

За простор обухвата Плана важећу урбанистичку документацију представља План 
генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Сл. лист града Лозница 
3/2011).  

    Разрада предметног подручја кроз урбанистичку документацију нивоа Плана 
детаљне регулације у претходном периоду није рађена. 
    Графичка основа за израду Плана је дигитални катастарско – топографски план 
 Р = 1 : 1000. 
 
    У оквиру припреме Концепта плана, поднети су захтеви надлежним органима и 
организацијама и предузећима овлашћеним да утврђују услове и дају податке од 
значаја за коришћење и уређење простора за који се припрема израда урбанистичког 
плана: 
 

1. Телеком Србија“, Београд, 7535-111/693 БИ од 20.8.2013.год; 
2. МУП, Сектор за ванредне ситуације, Шабац, 217-1/311/2013 од 8.8.2013.год;; 
3. ЈП Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“, бр. 1113/1 од 4.9.2013. и 
бр. 1336/1 од 30.9.2013.год;; 
4. „ Електросрбија“, ЕД Лозница, бр. 4-151/13 од 20.8.2013.год;;  
5. ЈП „ Водовод и канализација“, Лозница, бр. 1076/1/54 од 23.8.2013.год; 
6. Санитарна инспекција РС, Шабац, бр. 530-353-33/2013-10 од 26.12.2013.год.; 
7. КЈП „НАШ ДОМ“, бр. 870/1 од 7.8.2013.год.; 
8. „Лозница-гас“ ДОО Лозница, бр. 525/13 од 13.8.2013.год.                                  

 
                                                        ПЛАНСКИ ДЕО 

 
 
Опис границе обухвата плана 

     План детаљне регулације обухвата следеће катастарске парцеле 1395/1, 1395/2, 
1395/3, 1395/4, 1395/5, 1395/6, 1397/1, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/5, 1397/6 и део 
1394/2. 
     Граница Плана се креће источном међом к. п. 1397/1, 1397/6, јужном међом к. п. 
1397/4, 1395/5, 1395/6, 1395/4, затим западном међом к. п. 1397/4, 1395/3, 1395/1, 
1395/2, где једним делом улази у к.п. 1394/2, затим северозападном међом к. п. 1397/5 
и 1397/1, где се спаја са почетном тачком.  
    Површина обухвата износи 28542м². 
    Све наведене парцеле налазе се у к.о. Бања Ковиљача.  
 
    Концепција уређења  

 Концепт организације предвиђа: 

1. потпуну промену физичке структуре изградњом новог комуналног објекта, са 
одговарајућом саобраћајном и комуналном инфраструктуром (капела са пратећим 
просторијама, канцеларије за запослене, просторије за смештај радника и опреме, 
чуварску службу, санитарни чвор, једну просторију – салу, која би служила за 
обављање верских обреда, и мању продавницу цвећа и пратеће опреме); 
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     2. одређивање максималног капацитета локације; 

3. предвидети прикључке на нисконапонску мрежу (осветљење гробља), као и на 
водоводну мрежу; 

4. парцелацију гробних места уредити тако да се обезбеди прилаз свакој парцели са 
колицима за превоз посмртних остатака; 

5. при изради плана, водити рачуна о прилагођавању природним условима и 
особеностима терена и уклапању у непосредно окружење. 

 
Циљеви уређења и изградње  

    Циљ израде Плана је: 
- реализација нове комуналне зоне за потребе читавог насеља; 
- утврђивање услова грађења и уређења у складу са плановима вишег реда; 
- успостављање система регулације на простору дела Бање Ковиљаче и стварање 
услова за покретање поступка за прибављање и проглашавање јавног грађевинског 
земљишта за потребе комуналног опремања насеља гробљем. 

 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
Подела земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште 

 
Простор обухваћен Планом, у целини се налази у зони грађевинског подручја. Овим 
Планом предвиђено је, да се након спроведене процедуре, ово земљиште прогласи за 
јавно. 
     Постојећу структуру коришћења земљишта чине остале површине, неизграђено 
(пољопривредно) земљиште на површини од 28542м². 
     Планирано јавно грађевинско земљиште представља ободну саобраћајницу, 
паркинг простор, објекат са неопходним садржајима и земљиште унутар ограде 
предвиђен за гробна места. 
 
 
Регулација мреже саобраћајних површина 

До локације за ново гробље у Бањи Ковиљачи не постоји уређена саобраћајница. Од 
најближег асфалтног приступа удаљена је око 200м путем кроз шуму. Овај пут је 
лоциран на северној страни обухвата и уједно представља и основну везу са 
насељем. Планско решење локалне саобраћајнице, којим се долази до главног улаза 
у гробље, предвиђа саобраћајницу ширине 5м, што је и приказано на графичком 
прилогу бр. 3. У супротном делу обухвата, на к.п. 1397/6 и к.п. 1397/4 планиран је 
други улаз у гробље (Б), до којег, такође, не постоји уређена саобраћајница, већ 
пољски пут са којег се приступа из улице Жикице Јовановића. Комплекс планираног 
гробља се налази између 176 и 193,50м надморске висине. 
  Простор за паркирање се планира у оквиру комплекса гробља, уз интерне 
саобраћајнице 
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Хидротехника  

а) постојеће  

    Постоји улична водоводна мрежа у улици Жикице Јовановића – ПВЦ цевовод НД 
80мм. Овај цевовод припада другој висинској зони , притисак у мрежи је око 3,5 
бара. Фекална канализациона мрежа постоји у улици Гоце Делчева , пречник НД 
200 мм.  

      б) планирано 
 
      Планирано је да се на простору гробља постави око 5 чесама за потребе 
посетилаца гробља, као и санитарни чвор у капели. Положај чесама је такав да је 
најудаљенија парцела на растојању од око максимално 30м од најближе чесме. 
Дужина прикључног цевовода је око 300м у регулацији ул. Жикице Јовановића. 
Одвод воде од чесама је у зеленило поред парцела. Отпадне воде од санитарног 
чвора капеле одвести до канализационог цевовода у ул. Гоце Делчева на 
растојању од око 200м.  

С обзиром на конфигурацију терена потребно је смањити подужни нагиб потока  
постављањем потпорних конструкција којима би спречили клизање земље са 
косина и смањења ерозионе моћи корита потока. Планирано је да се постави 
четири потпорне конструкције. Исти ће се решавати кроз пројекат који ће се радити 
у склопу пројекта гробља.Процењено је да је количина воде са слива, који је око 
5,5ха, око 524 л/с. Предлог је да се изведе трапезно корито ширине 1м и дубине 
60цм. Канал извести у бетону са каменом облогом и каскадама на потпорним 
конструкцијама.  

 
 
Електроенергетска инфраструктура  

а) постојеће  

У обухвату Урбанистичког плана  не постоји  мрежа ниског напона ни јавна 
расвета. На удаљењу око 400 м постоји мрежа ниског напона са јавном расветом на 
армиранобетонским стубовима са самоносивим кабловским снопом, која припада 
трафоподручју ТС „Грабик 2“. 

 
б) планирано 
 

За напајање нових објеката и јавну расвету предвиђена је  нова надземна НН 
линија са самоносивим кабловским снопом и водом уличне расвете  из ТС „Грабик“, 
делом на постојећим АБ стубовима НН мреже  (око 500 м)  а делом на новим АБ  
стубовима и светиљкама јавне расвете за натријумске сијалице. Нова линија ниског 
напона и расвете је планирана до десне регулационе линије са просечним распоном 
око 30 м. Распоне између стубова пројектовати према дозвољеним распонима за 
одабрани пресек СКС-а и фотометријском прорачуну расвете за минималну средњу 
осветљеност 15 lx. 

Прикључак новог објекта се планира подземним кабловским водом са стуба НН 
мреже до мерно-разводног ормана на фасади објекта.  
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Унутар обухвата Плана предвиђени су кабловски коридори  за интерну расвету и 
ормариће са монофазним и трофазним прикључницама. Унутар простора планираног 
за гробље, каблови се полажу искључиво подземно са обавезним видним 
обележавањем  стандардним кабловским ознакама за нерегулисани терен. 

 
5.4.3. ТТ инфраструктура  
 
а) постојеће  
 

Предметно подручје припада кабловском подрчју бр.2, АТЦ Бања Ковиљача. У 
оквиру обухвата плана не постоји изграђена ТТ инфраструктура. 

 
б) планирано 
 

Објекат управе гробља прикључити на ТТ мрежу изградњом подземног прикључног 
ТТ кабла до најближег постојећег ТТ изводног ормара бр.2-17, у дужини од око 225м. 
За нове прикључке на ТТ мрежу обратити се ,,Телеком Србија,,АД. 

 
Предлог поделе на урбанистичке зоне и целине 

 
С обзиром да је предметно подручје јединствена целина, детаљном разрадом 

предвиђено за површине за обављање комуналних делатности, није вршена никаква 
подела на мање урбанистичке целине и зоне. 
 

    
 Биланс планираних површина 

Табела 3 – Биланс планираних површина 

Биланс површина у 
обухвату плана 

површине 28542м² 

Површина ( м² ) Заступљеност у 
обухвату плана ( % ) 

Површине јавне 
намене 

саобраћајне 
површине 

3584,2 12,56 

планирано гробље 14514,71 50,85 

зона изградње  ( А ) 200 0,7 

зона изградње  ( Б ) 100 0,35 

зеленило 10143,09 35,54 
 
 
 
Очување природних и непокретних културних добара 
 

На простору Плана детаљне регулације за изградњу гробља у Лешници нема 
утврђених, проглашених, евидентираних као ни културних добара који уживају 
претходну заштиту Закона о културним добрима. 
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Мере за заштиту животне средине  

  Услови и мере заштите на простору гробља односе се на: 
 
- уређивање, одржавање и опремање простора за сахрањивање; 
- уређивање и одржавање објеката за обављање погребних услуга ( капела, јавне 
чесме, јавни тоалет, итд.); 
- уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља, одржавање зеленила, 
јавне расвете, чистоће, уклањање снега и леда и других послова који су у вези са 
уређивањем и одржавањем гробља и гробних места. 
       
     На простору гробља, потребно је обезбедити контролу свих активности, као и 
евиденцију свих гробних места. 
     Такође, треба да се спречавају сви облици загађења и да се обезбеди ниво 
квалитета средине према одговарајућим стандардима и прописима: 
 
- Закон о заштити животне средине ( Сл. гласник РС 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. 
закон и 72/2009-др. Закон); 
- Закон о процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС 135/04 и 36/09); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС 135/2004 
и 88/2010); 
- Закон о комуналним делатностима ( Сл. гласник РС 88/2011); 
- Закон о сахрањивању и гробљима ( Сл. гласник СРС, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. 
гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 120/2012 – УС); 
- Закон о санитарном надзору (Сл. гласник РС 125/2004); 
- Закон о заштити становништва од заразних болести ( Сл. гласник РС 125/2004); 
 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ( 
Сл. гласник РС 135/2004). 
 

5.9. Опште мере заштите животне средине 

     Градска управа града Лозница, Одељење за планирање и изградњу – Група за 
послове заштите и унапређења животне средине, донела је решење о утврђивању 
мера и услова заштите животне средине, за потребе израде Плана детаљне 
регулације „ Гробље“ у Бањи Ковиљачи: 

1. извршити стратешку процену утицаја на животну средину; стратешком проценом 
анализирати нарочито: 
 

− постојеће индикаторе стања животне средине, нарочито квалитета подземних и 
површинских вода и земљишта, обезбедити стручно тумачење резултата 
извршених анализа акредитоване, односно овлашћене лабораторије; 
− хидрогеолошке и геотехничке карактеристике предметног простора, а нарочито 
природне физичко-механичке и физичко-хемијске услове тла, у циљу оцењивања 
његових „ретензионих својстава“; 
− капацитет животне средине (природне и створене вредности, ограничења 
посматраног простора); 
− утицај планираних садржаја на посматрани простор и околне садржаје. 
 
2. планиране објекте пројектовати, изградити и користити у складу са свим важећим 
техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту и намену објеката; 
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3. извршити опремање локације комуналном инфраструктуром; изградити интрну 
канализацију за сакупљање иодвођење санитарних и других отпадних вода, са 
прикључком на најближи колектор градске канализације; 

4. обезбедити прикупљање атмосферских вода са застртих површина комплекса 
гробља и њихово контролисано одвођење у реципијент; 

5. обезбедити потпуни прихват зауљене атмосферске воде са свих манипулативних 
и саобраћајних површина, њихов третман у сепаратору масти и уља, пре упуштања 
у реципијент; чишћење сепаратора и уклањање отпадног талога организовати 
искључиво преко овлашћеног правног лица; 

6. дубину сахрањивања одредити на основу резултата хидрогеолошких 
истраживања; дубина гробног места мора бити најмање 1м изнад максималног 
нивоа подземних вода; 

7. у току експлоатације предметних сарджаја обезбедити: 

− успостављање ефикасног система мониторинга и контроле стања и квалитета 
подземних вода и земљишта, у циљу повећања еколошке сигурности; 

− редовно одржавање и уређивање свих површина гробља; 

8. планирати спровођење посебних мера заштите, као и мера за отклањање 
последица у случају удеса (смртност епидемијских размера, пожар, изузетно ниске 
температуре, велике падавине, поплаве, и др.); 

9. утврдити обавезу израде Пројекта уређења комплекса гробља; предметним 
пројектом дефинисати: пејзажно уређење, растер гробних поља, растер парцеле, 
основну нивелацију терена, план вртно-техничке обраде и опреме гробља; 

10. оградити комплекс гробља; формирати заштитно зеленило уз границу 
комплекса у циљу визуелног раздвајања предметног простора од садржаја у 
окружењу; 

11. планирати начине прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно 
материјалима и амбалажом (комунални отпад, биоразградиви отпад, рециклабилни 
отпад - папир, стакло, лименке, ПВЦ боце, чаше, остаци вештачког цвећа, и сл.), у 
складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим важећим 
прописима из ове области и/или плановима управљања отпадом; обезбедити 
посебне просторе и довољан број контејнера за сакупљање комуналног и другог 
отпада; 

12. грађевински и остали отпадни материјал који настане у току изградње објеката, 
сакупити, развстати и обезбедити рециклажу и искоришћење, или одлагање преко 
правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање отпадом; 
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13. утврдити обавезу инвеститора, да се, ПРЕ ПОДНОШЕЊА захтева за издавање 
одобрења за изградњу комплекса гробља, обрати надлежном градском органу за 
заштиту животне средине ради одлучивања о потреби израде студије о процени 
утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени 
утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС, бр. 135/04 и 36/09). 

5.10. Заштита од пожара 

      У складу са Законом о заштити од пожара ( Сл. Гласник СРС, бр. 37/88 и Сл. 
гласник РС, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 111/2009 и 71/2012), и у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве и окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист 
СРЈ“, бр. 8/95) обезбеђена је заштита од пожара и то: погодним распоредом и 
међусобном удаљеношћу појединачних објеката, коришћењем незапаљивих 
материјала за њихову изградњу, проходношћу терена, итд. 

5.11. Заштита од земљотреса 
 
    Подручје Лешнице припада 70 и 80 МСК зони сеизмичности. У циљу заштите од 
сеизмичких утицаја код пројектовања и изградње објеката, обавезна је примена 
одговарајућих Правилника. Објекте треба градити у одговарајућем заштитном 
конструктивном систему, који одговара сеизмичности подручја. 

5.12. Заштита од удара грома 

      Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске 
инсталације, која ће бити правилно уземљена и распоређена. 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

    Под објектима на гробљу подразумевају се: гробне парцеле, гробна места, капеле, 
колске и пешачке саобраћајнице, прилазни пут, надстрешнице и други објекти 
компатибилне намене (верски, економски објекти гробља, продавнице погребне 
опреме и цвећа). 
 

Намена објекта - делатности верских организација; 
- потребне пратеће активности; 
- трговина на мало у специјализованим продавницама, али 
се додатно условљава делатност у основној функцији објекта. 
 
Услови за изградњу објекта (А) - простор за изградњу капеле се налази у 
северном  делу гробља, где је предвиђена изградња приземног зиданог објекта (са 
наменским простором и санитарним чвором). Такође, у овом делу простор је 
намењен трговини у специјализованим продавницама – продаја свећа и цвећа, 
погребне опреме, и сл. Слободне површине у оквиру простора за изградњу капеле 
предвиђене су да се поплочају и оплемене одговарајућим зеленилом и 
осветљењем.  
 
Услови за изградњу објекта (Б) - површина предвиђена за изградњу објекта са 
следећим садржајем: продаја свећа, цвећа, каменорезачки простор, као и јавни 
санитарни чвор. 
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Удаљеност од међа - нови објекти треба да буду најмање 4,5м удаљени од међе. 

Кровови - на главним објектима (капелама) су дозвољене све врсте кровова. На 
осталим објектима се препоручују коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
33%. 

Паркирање – неопходно је обезбедити простор за паркирање на јавним 
површинама, у непосредној близини локације. 

Изградња других објеката на парцели - за потребе посетилаца гробља, потребно 
је поставити одређен број клупа, нарочито на улазном делу и на завршницама 
стаза. Неопходни су следећи садржаји: капија, чесма и корпе за увело цвеће.  

Ограђивање – ограда комплекса гробља према јавном путу и неизграђеном 
земљишту је транспарентна, висине 1,4 – 2,2м. Ограда према стамбеним објектима 
треба да буде зидана, висине до 2,2м, под условом да не угрожава инсолацију 
стамбених објеката.  

Површине за сахрањивање (посебни услови) - Сахрањивање се врши на месно 
уобичајен начин, према правилима претходно донете урбанистичке документације, 
условима надлежног комуналног предузећа и правилима сахрањивања одређене 
верске заједнице. Гробна поља (сегменти, парцеле) су правилног облика, раздвојена  
стазама и зеленим површинама, са четири до шест сегмената, орјентације исток – 
запад. Примењен је појединачни и породични тип гробнице са два гробна места, 
укупне величине 2,70 х 1,40м, са опсегом минималне висине 0,25м. Спољне висине 
надгробних споменика су 1,30м, а ширина не већа од ширине опсега. Главне 
пешачке стазе су ширине 2,0м, споредне, унутар гробних поља 1,5м, а колски 
приступ 6,0м. Распоред пешачких стаза и уређења на овом делу дат је у оквиру 
Плана као једно од могућих решења. 

 
Услови за несметано кретање инвалидних лица  

 
Приликом уређивања саобраћајних површина и пешачких стаза, применом 

одговарајућих техничких решења, неопходно је олакшати кретање и орјентацију 
хендикепираним лицима, као и особама које нису самосталне у кретању ( деца, старе 
особе, болесне особе, и сл.). 

У складу са важећим прописима из ове области - Правилником о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (Сл.гласник РС, бр. 18/97), Правилником о 
техничким стандардима приступачности (Сл. гласник РС, бр. 46/2013) као и 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старијим особама  (Сл. гласник РС, бр. 22/2015) - обезбедити услове за несметано 
кретање особа са посебним потребама у простору. 

 
ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

Израда ПДР представља почетну фазу у дужем низу активности на реализацији 
намене локације. Спровођењем плана обезбеђује се уређење простора у обухвату, на 
основу планских решења и правила и Закона о планирању и изградњи. Намена 
локације је јавни интерес од приоритетног значаја за насеље. Овај план ступа на снагу 
осмог дана након објављивања у „Службеном листу“ Града Лозница. 
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ИИ    ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КВАЛИТЕТА И  

КАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
2.0. Постојеће стање  
 

Приликом израде Стратешке процене утицаја  потребно је дати преглед постојећег 
стања и квалитета животне средине на подручју на које се Извештај односи јер 
карактеристике постојећег стања представљају основу за свако истраживање 
проблематике животне средине на одређеном простору. 

Основне карактеристике постојећег стања за потребе овог истраживања 
дефинисане су на основу: 

- увида у резултате мерења елемената животне средине која врше овлашћене 
организације 

- постојећих планских докумената 
- урађених студијских истраживања 
- доступне стручне и научне литературе 
- директног увида у стање на терену 
 
У погледу заштите животне средине у Бањи Ковиљачи констатовано је да је 

присутан проблем загађења и нарушавања елемената животне средине. 
 Главни узроци загађења су: 
- индустрија 
- саобраћај (емисија штетних гасова, бука, прашина) 
- незадовољавајућа комуналана инфраструктура (водовод и канализација) 
- агрохемијска средства која загађују земљиште 
- непланска изградња на земљишту високих бонитетних класа 
- одлагање отпада на дивљим депонијама (нема система за рециклажу отпада) 

 
 

2.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Хидролошке карактеристике 
 
Подручје Бање Ковиљаче припада Вардарској геотектонској зони. У геолошкој 

грађи ширег терена заступљени су углавном тријаски и горњокредни седименти, који 
изграђују велику антиклиналну структуру Гучева разломљену уздужно и попречно 
већим бројем раседа. 

Раседи у терену су бројни и јасно изражени, изузимајући оне покривене 
алувијалним наносом реке Дрине. У самој Бањи се запажа један расед правца 
пружања север-југ, који је просечан са раседима правца северозапад-југоисток. 

Од минералних сировина у околини поменимо антимон, који гради лежиште у више 
појава јужно од Бање Ковиљаче.  

 
Са хидрогеолошког становишта се могу издвојити следеће три категорије чврстих 

стена: 
1) добропропусна (водоносна) средина, представљена карстификованим 

кречњацима и доломитима средњетријаске старости. 
2) слабопропусна средина, коју чини комплекс пешчара, кречњака и шкриљаца 

доњег тријаса, и 
3) практично непропусна средина - главни горњи део пакета кредног флиша и 

карбонски шкриљци и пешчари. 
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Водоносна средина Бање Ковиљаче одликује се високом пропусношћу и 

издашношћу. У њој је формирано извориште за снабдевање становништва Лознице и 
Бање Ковиљаче. 

Током 2001 године израђен је ,,Елаборат о резервама геотермано-минералних 
вода изворишта Бање Ковиљаче (аутор М.Миливојевић) на основу чега су пред 
надлежном републичком комисијом одобрене следеће резерве: 

 
- Категорија А геотермално-минерална вода 6 лит/сек (БК-1А) 
- Категорија Б геотермално-минерална вода 6 лит/сек (БК-1А) 
- Категорија Ц1 геотермално-минерална вода која се може узимати из бунара 
  БК-1А црпљењем помоћу пумпе 
 
Укупне експлоатационе резерве (А+Б+Ц1) од 18 лит/сек могу се користити а да неће 

доћи до значајне промене њеног квалитета. У свим случајевина температура воде је 
непромењена и износи 300С. 

 
Климатске карактеристике 

 
     Анализирано подручје Бање Ковиљаче налази се на прелазу од ниске Посавине на 
северу ка брдовитом Подрињу на југу, које карактерише већи број углавном ниских 
острвских планина као што су Гучево, Борања, Јагодња, Соколске планине, Бобија. 

У Подрињу се излучује већа количина падавина него у Посавини, а вододрживе 
стене омогућиле су појаву већег броја мањих водотокова који се уливају у Дрину. На 
предметном подручју формирана је повољна умереноконтинентална клима са 
релативно топлим и сунчаним летима, дугим трајањем сијања сунца и умереним 
зимама. 
 
Температура ваздуха 

 
Просечна годишња температура ваздуха у Бањи Ковиљачи креће се око 11.5 0С, 

при чему седам месеци (април - октобар) имају просечну температуре ваздуха изнад 
100С, док су остали месеци нешто хладнији са температуром испод 100С. Јануар је 
најхладнији месец са просечном температуром ваздуха од 0.30С, а јул је најтоплији 
месец са просечном температуром ваздуха од 21.30С.  

Сразмерно топпле зиме као и топлија јесен од пролећа указују да на климу Бање 
Ковиљаче поред локалних физичко географских чинилаца утичу и влажне ваздушне 
масе.  Тропских дана у просеку око 30  годишње, а летњи дани  се  појављују од марта 
до новембра месеца. У току године јавља се у просеку 77 дана са мразом. 

Апсолутни максимум температуре ваздуха у Бањи Ковиљачи износи 40,00С, а 
регистрован је у августу, док је апсолутни минимум температуре ваздуха забележен у 
фебруару - 23,40С. 
 
ТАБЕЛА 1   -   ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА     
                    
                          а) средња месечна температура 

станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
Бања 

Ковиљача 
0,3 2,6 6,9 11,6 16,

3 
20,0 21,3 20,9 17,0 11,

8 
6,3 2,6 11,5 

 
                          б) средња максимална температуре ваздуха 

17 
 



станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
Бања 

Ковиљача 
4,5 7,0 12,3 17,3 22,5 25,9 27,7 27,9 24,0 18,

1 
11,
3 

6,1 17,0 

                   
                          в) средња минимална температуре ваздуха 

станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
Бања 

Ковиљача 
-3,2 -1,7 1,8 6,1 10,4 14,0 15,0 14,9 11,

3 
6,9 2,8 -0,9 6,5 

 
                          г) апсолутна максимална температуре ваздуха 

станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
Бања 

Ковиљача 
20,6 21,8 30,4 29,7 34 37,4 38,3 40,2 34,4 3

1 
25,1 23,4 40,2 

 
                          д) апсолутна минимална температуре ваздуха 
станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

Бања 
Ковиљача 

-23,4 -23,7 -
12,2 

-1,5 0,6 7,1 8,2 8,1 2,3 -2,0 -7,2 -
15,6 

-23,7 

 
Влажност ваздуха 
 

Средња годишња релативна влажност ваздуха износи 75,4%. У периоду од 
октобра до јануара месеца релативна влажност ваздуха је висока и износи преко 80%. 
Најмања вредност релативне влажности ваздуха јавља се у априлу месецу - око 68% 
док је иста само незнатно виша у јулу и августу - око 69%. 
 
Падавине 
 

Бању Ковиљачу као и читаво подручје карактеришу сразмерно високе годишње 
количине падавина. У широј околини Бање Ковиљаче у просеку годишње излучује 
више од 850 мм са тенденцијом пораста према јужним планинским крајевима. 

Максималне количине падавина се јављају у току пролећа и лета, са максимумом у 
јуну - 104,3 мм.  У периоду од априла до септембра у просеку падне 495,1 мм, односно 
више од 56% од просечне годишње количине падавина. У Бањи Ковиљачи у току 
године је 150 дана са падавинама. Снег се углавном јавља од октобра до априла , у 
просеку 41 дан. 
 
Облачност и осунчавање 
 
         Средња годишња облачност се креће око 6,1 десетине покривености неба. 
Најнижа је у току јула, августа и септембра и у просеку креће од 41-44%. У Бањи 
Ковиљачи у просеку имамо 126 тмурних дана и 62 ведра дана годишње (у јулу и 
августу). 
        Стварно трајање осунчавања на подручју Бање Ковиљаче је знатно ниже у односу 
на потенцијално осунчавање за исту географску ширину и годишње износи у просеку 
2029 сати. Најдуже просечно трајање сијања сунца јавља се јулу (око 288 сати) а 
минимум је у децембру (око 55 сати). 
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Ветрови 
 
    Иако су планине које се пружају јужно и југоисточно од Бање Ковиљаче релативно 
ниске (Гучево 779м, Борања 881м, Јагодња 923м), њихов утицај се уз садејство 
планинских масива са леве стране тока реке Дрине, одражава значајно на 
карактеристике годишње руже ветрова за метеоролошку станицу Бања Ковиљача. 

Преовлађујући ветрови су из правца југозапада (ЅЊ) и североистока (НЕ). Средњи 
годишњи број дана са јаким ветром у Бањи Ковиљачи износи око 35 дана.  
 

 Извод из елабората о инжењерскогеолошким условима израде ПДР-а 

 
      ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА И ПРЕПОРУКЕ 
 
    Генерално се може рећи да терен у оквиру истраживаног подручја има значајна 
ограничења у погледу коришћења овог простора за планирану намену. Највећи део 
терена, који припада рејонима ИИИ и ИВ и заузима површину од 62,8%, се одликује 
нижим степеном стабилности, изложен је деловању савременеих процеса денудације, 
клижења и јаружања. Рејон ИИ, који заузима 31,9% простора плана, спада у условно 
стабилне терене, док само 5,3% терена, који је издвојен као рејон И, спада у стабилне. 
Узимајући у обзир инжењерскогеолошка својства терена, нарочито активност 
савремених процеса, може се закључити да је терен генерално неповољан и да се 
планирана намена може предвидети искључиво уз одговарајућу претходну санацију и 
припрему терена. У првим фазама треба предвидети санацију саме јаруге, како би се 
кроз колекторске цеви контролисано спроводио бујични ток. 
     Терен је морфолошки генерално условно повољан за планирану намену, с обзиром 
да је генерални нагиб падине од 9-130. У гребенском делу је повољан, док у зони самог 
корита нагиб падина је стрмији и неповољан. Већа насипања и засецања нису 
препоручљива у падинским деловима. Вршење ископа у функцији будућег гробља се 
до дубине до око 2 м врши у глиновитом тлу, које по „ ГН 200“ припада ИИ категорији, 
тако да терен као радна средина за предвиђену намену је повољан. Израдом великог 
броја ископа, може се значајно погоршати стабилност падина и поспешити процес 
клижења. Процедне подзмене воде би се при падавинама могле значајно акумулирати 
у зони ископа у растрешеном глиновитом материјалу, што ће у већем обиму утицати на 
погоршање физичко- механичких карактеристика. Израдом дренажних ребара управно 
на падину ове воде се могу дренирати и контролисано изводити ка јарузи (нпр. 
колекторској цеви постављеној на дну јаруге као реципијенту). Падинске делове треба 
зашитити и од процеса денудације затрављивањем. Такође, треба обезбедити 
контролисано сакупљање и одвођење површинских вода. Изградњу објеката 
високоградње (капела и сл.) треба планирати у рејону И који је најстабилнији. За више 
фазе пројектовања тј. израду главних грађевинских пројеката објеката, неопходно је 
спровести на одабраним микролокацијама детаљна инжењерскогеолошка – 
геотехничка истраживања, ради дефинисања услова пројектовања и грађења. Кроз 
детаљна геотехничка истраживања, нарочито је потребно утврдити могуће појаве 
диференцијалних слегања, дефинисати вредности дозвољеног оптерећења тла и 
усагласити их са вредностима дозвољених слегања, дефинисати услове извођења 
радова и неопходне друге параметре. 
    Изградња саобраћајница је повољна у стабилном гребенском делу терена док је на 
падинским деловима доста неповољна. Приступна саобраћајница се може извести дуж 
корита постојеће јаруге након њене санације (затрпавања) и претходне припреме и 
нивелације терена. Приликом израде насипа претходно је неопходно извести 

19 
 



побољашање и замену барских глина (и у старом кориту) у потребној дебљини. 
Постојећи ниво терена у кориту се може издићи насипањем, а насип би био у функцији 
баласта - контрафора који би повољно утицао на стабилност падина. Изградња 
саобраћајнице захтева насипање квалитетним некохерентним материјалом постојаних 
физичко-механичких и петролошких својстава. Насипање треба вршити песковито 
шљунковитим и дробинским материјалом уз одговарајућу припрему подтла. Насути 
материјал треба збијати до захтеване вредности за тампонске и насуте слојеве. Кроз 
труп насипа треба предвидети колекторску цев одговарајућег пречника којом би се 
проводиле бујичне воде, које долазе из горњих делова јаруге, и контролисано 
спроводиле ка нижим деловима јаруге. 
     Изградња других инфраструктурних објеката (водовод, канализација, електро 
и птт водови, топловоди и сл.) зависи од дубине њиховог укопавања. Исте треба 
проводити кроз стабилније делове терена и углавном управно на падину, и 
максимално их ставити у функцију дренирања терена. 
 
    Геоеколошки услови и геолошко - сировинска потенцијалност 
 
     У самој конструкцији терена на подручју плана, није утврђена појава значајнијих 
чврстих минералних сировина. Као што је већ речено, хидрогеолошке услове 
карактерише присуство подземних вода у слоју пескова и шљункова која су слабијег 
капацитета. При већим падавинама највећи део површинских вода отиче низ падину, 
ка јарузи и потоку, обзиром да је терен у површинском делу претежно изграђен од 
глиновитих, слабо водопропусних седимената. Глиновит састав тла ће значајно 
довести до веће заводњености терена приликом ископа и до задржавања воде у 
ископима. Због тога су препоручене мере на адекватној површинској одводњи и 
дренирању овог простора у циљу спечавања задржавања воде у простору гробља. 
     Са геоеколошког аспекта треба указати на могући значајан утицај будућег гробља 
на извориште Зеленица из кога се водом снабдева Град Лозница. У прилогу 1.5. дат је 
извод из карте просторног плана Бање Ковиљаче где су уцртане зоне санитарне 
заштите изворишта Зеленица и Горње поље из којих се Град Лозница снабдева водом. 
Из приложене карте се види да се будуће гробље налази у трећој зони санитарне 
заштите ових изворишта и да је удаљено од друге зоне санитарне заштите изворишта 
Зеленица око 650 м. У другој зони, према важећој законској регулативи, је забрањена 
градња нових гробаља и проширење постојећих. Садржај мера санитарне заштите у 
трећој зони се дефинише кроз посебне елаборате о зонама санитарне заштите 
изворишта подземних вода. Садржај утврђених мера није био доступан. Међутим, 
обзиром на релативно малу удаљеност гробља од друге зоне санитарне заштите, као и 
доста брзо отицање воде са простора будућег гробља преко потока Јакића до друге 
зоне санитарне заштите, будуће гробље ће несумњиво имати негативан утицај на 
квалитет воде изворишта подземних вода Зеленице. При свему овоме треба имати у 
виду да поток Јакића има бујични ток при већим падавинама. Са тог аспекта локација 
гробља на овом простору је неповољна. Ради заштите квалитета воде у изворишту 
подземних вода биће неопходно предузети мере на прикупљању воде са простора 
гробља и обезбеђење адекватног третмана воде пре испуштања у поток Јакића, а 
преко њега у другу зону санитарне заштите изворишта Зеленица. 
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     ЗАКЉУЧАК 

 
1. Изведеним инжењерскогеолошким истражним радовима утврђени су 

инжењерскогеолошки услови израде Плана детаљне регулације Гробље у Бањи 
Ковиљачи, Град Лозница. У грађи терена учествују, у основи, кредни седименти, 
преко којих је заступљен делувијално - пролувијални и елувијални нанос, 
изграђен од глиновитог тла у горњем делу, са прослојцима, сочивима и 
слојевима пескова. 

 
2. На основу изведених истражних радова извршена је инжењерскогеолошка 

рејонизација терена и дате су одговарајуће препоруке које треба имати у виду 
приликом израде плана детаљне регулације. Цео простор плана је сврстан у 
четири рејона, са различитим условима градње. Као најзначајнији критеријум је 
узета активност савремених геодинамичких процеса који утичу на стабилност 
терена. Ограничења су присутна и значајна у већем делу простора, осим рејона 
И који заузима мали део гребена. Рејон ИВ, који обухвата јаругу и активна 
клизишта, је изразито неповољан за коришћење, због морфолошких, 
хидрогеолошких и хидролошких аспеката, а нарочито у погледу степена 
стабилности терена. 

 
3. Хидрогеолошке услове карактерише присуство издани у слоју пескова и 

шљункова које су слабијег капацитета. При већим падавинама, највећи део 
површинских вода отиче низ падину ка јарузи и потоку Јакића. Присуство 
глиновитих, слабо водопропусних седимената значајно доводи до веће 
заводњености терена на простору плана. Ископи приликом коришћења гробља 
ће значајно допринети још већој заводњености површинских делова терена и 
поспешивању клизишних процеса. Због тога су препоручене мере на адекватној 
површинској одводњи и дренирању терена са простора будућег гробља. Са 
геоеколошког аспекта указано је на могући утицај гробља на извориште 
Зеленица из кога се водом снабдева Град Лозница. Због тога је неопходно 
обезбедити прикуљање и третман вода са простора гробља пре испуштања у 
корито јаруге, односно поток Јакића, који даље тече кроз заштићену санитарну 
зону 2 изворишта Зеленица. 

 
4. Генерално се може констатовати да је истраживана локација неповољна за 

градњу гробља, пре свега због нижег степена стабилности терена и присуства 
јаруге. Поред тога, треба имати у виду и могући утицај на подземне воде 
изворишта Зеленица из кога се град Лозница снабдева водом. Простор овог 
плана би се могао користити за планирану намену уз обавезно спровођење мера 
санације и осигурања терена, као и адекватан третман воде са простора гробља 
пре утицања у поток и даљег отицања ка зони 2 санитарне заштите изворишта 
Зеленица. 

 
5. Санационе мере подразумевају, пре свега, обезбеђење већег степена 

стабилности терена. То би се могло постићи санацијом јаруге на адекватан 
начин, израдом једне дубље дренаже у дну јаруге, уградњом бетонских цеви 
одређеног профила на дну јаруге које би биле димензионисане тако да прихвате 
високе воде приликом већих поводања. Насип у зони јаруге би био и у функцији 
баласта-контрафора у ножици падина који би допирносио бољој стабилности 
терена и пратеће или приступне саобраћајнице. На овај начин би се обезбедила 
већа стабилност нижих делова падина које гравитирају према јарузи.  
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У условно стабилном и условно стабилном до нестабилном рејону, ради 
повећања степена стабилности потребно је предвидети израду дренажно - 
потпорног  система који би имао функцију како дренирања сезонских процедних 
вода и заштиту терена од заводњавања, тако и повећања степена стабилности 
терена. 

 
6. Из свих напред изнетих разлога препоручује се инвеститору преиспитивање 

коришћења планиране локације за гробље. Уколико би се одлучило да се ова 
локација користи за планирану намену, неопходно је урадити посебан 
грађевински пројекаат санације и осигурања терена и нивелационог уређења 
које подразумева потпуно насипање јаруге. Пре тога потребно је извести 
детаљна геотехничка истраживања ради утвђивања услова спровођења 
санационих мера и повећања степена стабилности терена, како у природним 
условима, тако и за вереме коришћења простора за планирану намену. 

 
7. Обим изведених радова је довољан за сагледавање инжењерскогеолошких 

услова израде плана детаљне регулације на истраживаној локацији. Одређени 
проблеми приликом израде инжењерскогеолошке подлоге су везани за 
недостатак детаљније геодетске подлоге, како би се прецизније одредиле 
границе појединих издвојених рејона и сагледала морфопластика терена. 

 
2.2. СТВАРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Становништво 

 
1. Кретање броја становника 
 

На демографске токове подручја Бање Ковиљаче значајно утичу демографске 
промене у ширим подручјима: општине Лозница, Мачванског округа и Србије.  

За процену будућег броја становника у демографској статистици се користе две 
врсте модела математички и аналитички. Математички модели базирају се на 
претходном кретању броја становника и користе се за краће периоде па је и ова 
пројекција становништва рађена је искључиво уз помоћ математичких модела. 

Аналитички модели су сложенији и подразумевају опсежна истраживања структура 
и кретања становника. 

На прогнозу будућег кретања становништва од пресудног утицаја су дугорочне 
тенденције ферилитета, морталитета и миграција. 

На основу аритметичке и геометријске прогресије, код којих се узима у обзир само 
тренд општег пораста/ смањења броја становника (апсолутни годишњи пораст и 
коефицијент просечног годишњег пораста) на основу два узастопна пописа, утврђено 
је следеће кретање броја становника за период 2020 год. 

На прогнозу будућег кретања становништва од пресудног утицаја су дугорочне 
тенденције фертилитета, морталитета и миграције. 

 
Кретање броја становника до 2020. год. на бази тренда 1981-1991.год. као 

поузданије основе за пројекцију кретања броја становника. 
 
 1981 1991 2002 2010 2020 
аритметичка 
прогресија 

 
5478 

 
5516 

 
6340 

 
6379 

 
6417 
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Бања Ковиљача је током деведесетих година била на удару избегличког таласа из 
суседне Босне и Херцеговине.  
 
2. Прираштај становништва 
 

Иако је преовлађујући позитиван тренд кретања броја становника, промене по 
пописним периодима и годишњи процеси су у периоду од 1948 до 2002 год. имали 
променљиве вредности које се не поклапају са узлазном линијом раста. 

На основу процене броја становника до 2020 године, базиране на екстраполацији 
тренда за период 1981-2002 година укупан и просечан годишњи прираштај би се до 
2010 и 2020 године кретао на следећи начин: 

 
врста прираштаја временски период 

2002.-2010. 2010.-2020. 2002.-2020. 
укупно 39 38 77 
просечно 
годишње 

4.8 3.8 4.27 

 
 
3. Природно и механичко кретање становништва 
      

Природни прираштај је позитиван али бележи континуиран пад од 1981-2002 
године, односно разлика између живорођених и умрлих у 2002 години је веома мала 
само 0.10‰ и то као последица битног смањења броја живорођених. 
 
 стопа наталитета стопа морталитета стопа природног прираштаја 

1981 1991 2002 1981 1991 2002 1981 1991 2002 2011 
Бања  
Ковиљача 

15.1
5 

13.41 9.62 6.57 9.97 14.19 0.41 0.24 0.10  

 
Домаћинства 
      

Упоредни преглед броја домаћинстава 
 
Приликом анализе кретања домаћинстава узет је њихов број као и просечна 

величина. 
 
Табела. Упоредни преглед броја домаћинстава по пописима 1948-2002 године. 
 домаћинства 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2002/91 
Бања 
Ковиљача 

600 824 1090 1594 1700 1816 2010 194 

Лозница 10103 11705 1611
3 

20058 23352 25716 28007 2361 

 
У свим посматраним периодима примећује се тенденција повећања броја 

домаћинстава. 
 

Табела. Просечна величина домаћинстава у Бањи Ковиљачи 
 просечна величина домаћинстава 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 
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Бања Ковиљача 600 824 1090 1594 1700 1816 2010 
просечна величина 3.76 3.59 3.69 3.26 3.22 3.03 3.15 
 
 
Заштита културних добара 

 
У оквиру дефинисаних граница обухвата предметног плана детаљне регулације, не 

постоје евидентирани заштићени објекти споменика културе, природе и амбијенталних 
целина. 

 
 

3.0. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Предмет Плана детаљне регулације је: 
 

- реализација нове комуналне зоне за потребе читавог насеља; 
- утврђивање услова грађења и уређења у складу са плановима вишег реда; 
- успостављање система регулације на простору дела Бање Ковиљаче и 
стварање услова за покретање поступка за прибављање и проглашавање јавног 
грађевинског земљишта за потребе комуналног опремања насеља гробљем. 
 

Овом стратешком проценом превасходно је разматран утицај свих предвиђених 
активности на животну средину. План детаљне регулације жГробље,, у Бањи 
Ковиљачи је плански документ који у складу са постављеним циљевима и програмом 
мера за унапређење стања у простору утврђује: основну организацију простора, 
заштиту природних, културних и историјских вредности, смернице за уређење јавних и 
осталих површина, начин и услове коришћења и заштите простора на подручју 
обухвата Плана. 

План је израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ( 
Сл.гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009 - испр; 64/2010 - одлука УС и 
24/2011, 121/2012, 42/3013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС; 98/2013-одлука УС, 
132/14 и 145/14 ) и важећим подзаконским актима. Правила уређења и грађења која су 
дефинисана планом представљају оквир за утврђивање услова изградње нових и 
реконструкције постојећих објеката, односно представљају оквир за издавање Решења 
о локацији и Грађевинске дозволе, за захтеве у простору који су дефинисани овим 
Планом. 

У свим новопланираним коридорима саобраћајнице, резервисан је простор за 
комуналну инфраструктуру - водовод, канализацију отпадних вода, електроенергетску 
инфраструктуру. 

Предвиђено је - заштитно зеленило дуж границе обухвата као и зеленило у оквиру 
гробља. 

Ради заштите квалитета воде, ваздуха и земљишта као решења планиране 
изградње објеката и пратеће инфраструктуре је усаглашено са свим актуелним 
техничким прописима и Законом о заштити животне средине (,,Службени гласник РС,, 
бр. 135/04 и 36/09) и процењивана је угроженост основних чинилаца животне средине. 

У оквиру планираних активности на простору плана, разматрана је могућност 
спречавања свих облика загађивања као и обезбеђења квалитета средине према 
одговарајућим стандардима и прописаним нормама (заштита од елементарних 
непогода, од пожара, од земљотреса, од удара грома). 

Разматране су мере и услови добијени од Одељења за планирање и изградњу 
града Лозница, Групе за послове заштите и унапређења животне средине бр. 501-
4/И/2013 од 28.10.2013.године. 
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4.0. РАЗЛОГ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА  
У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ 
 
Овом Стратешком проценом није разматрана просторна димензија, односно 

негативни утицај плана на простор ван његових граница.  
 
 

5.0. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ 
       НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Простор обухваћен Планом је одређен Планом генералне регулације за насељено 

место Бања Ковиљача. Опредељујући фактор је био просторни капацитет постојећег 
гробља и потреба за његовим проширењем. 

Варијанта нереализације плана није разматрана. Све намене у простору, 
делатности, расположиви потенцијали и наведена ограничења, манифестују се 
одређеним утицајима на окружење и не могу битније утицати на квалитет животне 
средине. 

У смислу смањивања и елиминисања могућих промена и негативних утицаја на 
животну средину, неопходно је постављање основних начела заштите животне 
средине и основних начела у планирању и остваривању планских решења а која се 
односе на заштиту просторних ресурса и вредности и уређење простора. 
 
5.1. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
У току израде планске документације потребно је урадити анализу простора 

обухваћеног предметним планом. Варијантна решења за избор локације не постоје, из 
разлога што је простор обухваћен планом већ намењен за гробље вишим 
хијерархијским планом (ПГР за насељено место Бања Ковиљача). У недостатку 
алтернативних решења, акценат се ставља на анализу понуђене варијанте. Разматра 
се макро и микро локација. Микролокациони фактори који утичу на решење Плана су - 
погодност и опремљеност локације, близина саобраћаја, комунална опремљеност 
локације, удаљеност енергетских извора. 

Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину је  
сагледавање могућих негативних утицаја планског решења на квалитет животне 
средине и прописивање одговарајућих мера за смањење потенцијално негативних 
утицаја. Повољност је што су израда плана и стратешке процене два процеса која теку 
паралелно, међусобно се допуњавају, па је могућност већа да одређена планска 
решења могу бити прихватљива са аспекта животне средине. 

Стратешка процена утицаја која се ради за ниво 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 која се 
планирају. 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину није јасно прописао шта су 
варијантна решења плана која подлежу стратешкој процени утицаја, али у пракси се 
морају раматрати најмање две варијанте и то по секторима Плана: 

- Варијанта да се план не усвоји и не имплементира; 
- Варијанта да се план усвоји и имплементира. 
 
Варијантна решења плана представљају различите рационалне начине средстава 

и мере реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање 
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могућности коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности, 
односно разматрање могућности коришћења различитих простора за реализацију 
конкретне активности која се планира. Поред тога, треба узети у обзир и варијанте 
имплементације плана. Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се 
утврдити само поређењем са постојећим стањем, са циљевима и варијантним 
решењима плана. 

Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало 
доношење или недоношење предметног плана, стратешка процена ће се бавити 
разрадом обе варијанте.  

 
Процена утицаја плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја у 
варијанти - да се план не примени. 

 
Циљеви стратешке процене: 
- Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода; 
- Унапредити систем прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада; 
- Ублажити негативан утицај развоја на демографију и насеља и очувати 

насељеност руралних подручја; 
- Унапредити информисање јавности по питањима животне средине. 
 
Разлози за избор најповољнијег варијанрног решења  
 
Према члану 15. Закона о стратешкој процени утицаја обавезно је поређење варијантних 

решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења. Из тог разлога резултати процене 
утицаја варијантних решења на животну средину, приказани у табелама, сумирани су према 
секторима плана. Могући позитивни и негативни ефекти варијанти плана показују следеће: 

- У варијанти да се план не донесе могу се очекивати само негативни ефекти код  
одређених сектора (наведених у претходном поглављу); 

- У варијанти да се план имплементира могу се очекивати позитивни ефекти у секторима 
наведеним у претходној тачки, а који отклањају већину негативних тенденција у развоју ако се 
план не би имплементирао. Дуж саобраћајница је могуће повремено прекорачење граничних 
вредности загађености ваздуха.   

На основу изнетог, може се закључити да је варијанта доношења предложеног 
плана знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе. 

Имплементација плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на 
целом планском подручју. Негативни утицаји су ограниченог карактера и  по 
интензитету и  по просторној размери, с обзиром да планиране активности нису 
загађујуће у мери која може значајно оптеретити капацитет простора. 

 
 

6.0. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
У поступку израде Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја плана на 

животну средину достављени су следећи услови: 
 

    1. Телеком Србија“, Београд, 7535-111/693 БИ од 20.8.2013.год; 
2. МУП, Сектор за ванредне ситуације, Шабац, 217-1/311/2013 од 8.8.2013.год;; 
3. ЈП Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“, бр. 1113/1 од 4.9.2013. и 
бр. 1336/1 од 30.9.2013.год;; 
4. „ Електросрбија“, ЕД Лозница, бр. 4-151/13 од 20.8.2013.год;;  
5. ЈП „ Водовод и канализација“, Лозница, бр. 1076/1/54 од 23.8.2013.год; 
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6. Санитарна инспекција РС, Шабац, бр. 530-353-33/2013-10 од 26.12.2013.год.; 
7. КЈП „НАШ ДОМ“, бр. 870/1 од 7.8.2013.год.; 
8. „Лозница-гас“ ДОО Лозница, бр. 525/13 од 13.8.2013.год.                                  

 
 
Мере и услови су: 
 
     1. извршити стратешку процену утицаја на животну средину; стратешком 

проценом анализирати нарочито: 
- постојеће индикаторе стања животне средине, нарочито квалитета подземних и 

површинских вода и земљишта, обезбедити стручно тумачење резултата извршених 
анализа акредитоване, односно овлашћене лабораторије; 

- капацитет животне средине (природне и створене вредности, ограничења 
посматраног простора); 

- утицај планираних садржаја на посматрани простор и околне садржаје. 
2. планиране објекте пројектовати, изградити и користити у складу са свим 

важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту и намену 
објекта; 

3. неопходно је обезбедити довољне количине хигијенски исправне, здравствено 
безбедне воде за пиће прикључцима за централни водовод; 

4. отпадне воде из санитарних просторија одводити у прописано саграђену 
водонепропусну септичку јаму, довољног капацитета, са временским пражњењем – 
евакуацијом садржаја помоћу вакум уређаја, и одвожењем истог на дозвољено место; 

5. планирати сакупљање и спровођење атмосферских отпадних вода на хигијенски 
начин, без могућности задржавања истих на површини интерних саобраћајница; 

6. планирати сакупљање чврстих отпадних материја на прописан начин, због чега 
је неопходно поставити наменске посуде по територији планског обухвата, тј. 
планирати селективно разврставање на сабирном месту, потом исте крајње 
депоновати на прописан начин, уз могућност рециклаже; 

7. у току експлоатације предметних сарджаја обезбедити: 
- контролу подземних вода и земљишта, у циљу повећања еколошке сигурности; 
- редовно одржавање и уређивање свих површина гробља; 
8. планирати спровођење посебних мера заштите, као и мера за отклањање 

последица у случају удеса (смртност епидемијских размера, пожар, изузетно ниске 
температуре, велике падавине, поплаве, и др.); 

9. утврдити обавезу израде Пројекта уређења комплекса гробља; предметним 
пројектом дефинисати: пејзажно уређење, растер гробних поља, растер парцеле, 
основну нивелацију терена, план вртно-техничке обраде и опреме гробља; 

10. оградити комплекс гробља; формирати заштитно зеленило уз границу 
комплекса у циљу визуелног раздвајања предметног простора од садржаја у окружењу; 

11. грађевински и остали отпадни материјал који настане у току изградње објеката, 
сакупити, развстати и обезбедити рециклажу и искоришћење, или одлагање преко 
правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање отпадом; 

12. утврдити обавезу инвеститора, да се, ПРЕ ПОДНОШЕЊА захтева за издавање 
одобрења за изградњу комплекса гробља, обрати надлежном градском органу за 
заштиту животне средине ради одлучивања о потреби израде студије о процени 
утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја 
на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/04 и 36/09). 

 
7.0. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И 

ИЗБОР ИНДИКАТОРА 
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Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, опши и посебни 
циљеви стратешке процене дефинишу на основу: 

- захтева и циљева у погледу заштите животне средине и другим плановима и 
програмима; 

- прикупљању података о стању животне средине; 
- 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. 
Дефинисање стратегије и општих циљева заштите животне средине на подручју 

плана заснива се на усвојеним стратешким документима у хијерархијски вишим 
плановима и на државном нивоу, од којих је од кључног значаја ,,Просторни план 
Републике Србије,,. Са становишта дугорочне организације коришћења, уређења и 
заштите простора концепт одрживог развоја представља стратешку активност којом се 
дефинишу плански принципи и критеријуми заштите, затим средстава и развој животне 
средине. 

Приликом израде планова, већина општих циљева везана је за планска документа 
вишег реда и услове који они диктирају, док се посебни циљеви дефинишу за 
специфичност плана, конкретни разматрани простор, намену површина и др. 

Општи циљеви заштите животне средине на планском подручју, подржавају опште 
циљеве постављене плановима вишег реда и то су: 

 
- Рационално коришћење простора и енергије 
- Заштита ваздуха; 
- Заштита подземних вода; 
- Заштита земљишта; 
- Обезбеђивање довољне количине квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће; 
- Постизање рационалне организације, уређења и заштите простора усклађивањем 

његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним 
ресурсима (пољопривредно земљиште, воде и др.) и створеним вредностима, односно 
оптимално управљање и коришћење природних ресурса. 

Заустављање даље деградације природне средине (ваздух, вода, земљиште и др.) 
одређивањем стања, приоритета заштите и услова одрживог коришћења простора: 

- Подразумевање адекватних мера уз успостављање система контроле свих облика 
загађивања и праћења стања квалитета животне средине 

-Подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и образовања 
становништва о еколошким проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у 
погледу мера заштите животне средине. 

Посебни циљеви стратешке процене утицаја на животну средину су диктирани 
специфичностима планског подручја и то су:    

 
Табела бр.1. 
Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода 
Унапредити систем прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада 
Очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео  
Ублажити негативан утицај развоја на демографију и насеља и очувати насељеност 
руралних подручја 
Унапредити информисање јавности по питањима животне средине 
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7.1. ИНДИКАТОРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Према Закону о заштити животне средине, квалитет животне средине се дефинише 

као скуп природних и створених вредности чији међусобни односи чине окружење, 
односно простор и услове за живот а као стање животне средине које се исказује 
физичким, хемијским, биолошким и другим индикаторима. Закон не дефинише појам 
индикатора, па се у пракси индикатори појављују са различитим тумачењима и 
применама. У Србији се најчешће индикаторима називају подаци који се односе на 
квалитет ваздуха, воде и земљишта. 

На основу дефинисаних општих и посебних циљева врши се избор одговарајућих 
индикатора који ће се Користити у изради стратешке процене утицаја на животну 
средину. Индикатори предтављају један од инструмената за систематско 
идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и 
сагледавање последица. Они су средство за праћење промена током одређеног 
временског периода, а неопходни су као улазни подаци за сваку врсту планирања. 
Индикатори предтављају веома битан сегмент у оквиру израде еколошких студија и 
планских докумената на свим нивоима. Показатељи су веома прикладни за мерење и 
оцењивање планских решења са становишта могућих штета у животној средини као и 
за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или елиминисати. 

Показатежи одрживости представљају све популарније средство за дефинисањем 
политике и праћење напретка на плану одрживог развоја. Потреба за дефинисањем 
показатеља одрживости јасно је изражена у АГЕНДИ 21, а преузела ју је Комисија УН 
за одрживи развој. Показатељи одрживог развоја су потребни како би се пратила 
тенденција приближавања или удаљавања од принципа одрживости. У Србији се 
последњих година ради на формирању индикатора одрживог развоја. На основу 
досадашњих сазнања формиран је предлог листе индикатора која за сада служи као 
иницијатива шта ће се (без обзира што још нису усаглашени са међународним) пратити 
у нашој земљи и који се у овом моменту могу користити за едукацију на локалном 
нивоу. 

 
За предметну Стратешку процену утицаја, од значаја су следећи индикатори: 

 
Ред.бр

. 
Област праћења стања Индикатори 

1 Управљање водом 
- Очувати и унапредити квалитет површинских и 
подземних вода 

Петодневна биолошка 
потрошња кисеоника 

2 Заштита и коришћење земљишта 
- Управљање отпадом 

% отпада који се третира 

3 Климатске промене 
- Очување биодиверзитета и унапређење 
предела 

% уређених зелених 
површина 

4 Насеља, становништво и људско здравље 
- Очување насељености руралних подручја 
 
 
- Унапрећење здравља становништа 
 
 
 

 
% смањења становништва 
у руралном подручју 
 
% становништва са 
приступом исправној води 
за пиће и приступом 
објектима здравствене 
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- Унапређење службе за заштиту животне 
средине и мониторинг 
 
 
 
- Унапређење информисања јавности по 
питањима животне средине 
 
 

заштите 
 
Број развојних програма за 
заштиту животне средине; и 
број мерних тачака у 
системима мониторинга 
 
Број информација о 
животној средини у 
средствима информисања 

 
 
8.0. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА 

СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Собзиром да сваки захват у простору, на одређени начин мења тај простор и више 

или мање утиче на његов изглед и квалитет, тј. утицај на животну средину могуђе је 
поделити на: 

- утицај током било какве изградње на предметном простору; 
- утицај за време коришћења. 
 
Током одређене врсте радова може доћи до повећања емисије аерозагађења 

(издувни гасови и прашина и бука од рада грађевинске механизације). Овај утицај је 
временски ограничен. 

 
Током коришћења, негативни утицаји су незнатни. 
При процени утицаја узети су у обзир следећи чиниоци животне средине: 
 
- идентификација основних извора и начина угрожавања животне средине; 
- карактеристике земљишта, рељефа, пејзажа, климе; 
- квалитет воде и ваздуха; 
- демографске карактеристике у окружењу; 
- увид у рад подручја обухвата планског документа; 
- конверзација са одговорним лицима за заштиту животне средине; 
- анализе прописа од значаја за плански документ; 
- увид у податке на интернету везане за предметну проблематику; 
- анализа података неких ранијих пројеката у вези са предметном проблематиком. 
 
 

9.0. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ НА НИЖИМ 
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Извештај о стратешкој процени садржи смернице за планове или програме на 

нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање потребе за израдом 
стратешких процена утицаја пројекта на животну средину, одређују аспекти заштите 
животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину 
планова и програма ничег хијерархијског нивоа. 

Сходно чињеници да се План неће разрађивати додатном планском 
документацијом, нема потребе за стратешким проценама утицаја на животну средину 
на нижем нивоу. 
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9.1. ЗАШТИТА ВАЗДУХА 
 
Праћење квалитета ваздуха као основни предуслов у тежњи за постизањем 

законских стандарда подразумева мониторинг квалитета животне средине. 
У фази изградње могу се очкивати аерозагађења привременог карактера, 

ограничена по обиму и интезитету у виду повећања емисије издувних гасова и 
прашине у току транспорта материјала и рада грађевинских машина. Током редовне 
експлоатације планираних садржаја не очекује се утицај на ваздух. 

 
 

9.2. ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА  
 
Ради заштите и спречавања неповољног утицаја на квалитет земљишта, потребно 

је предузети следеће мере: 
 
- обављање активности и одлагање материја које не загађују и не оштећују 

земљиште; 
- поступање са тежним и чврстим отпаадом (неконтролисано депоновање) 

спроводити у складу са важећом законском регулативом која дефинише област 
управљања комуналним отпадом.  
 
 
9.3. ЗАШТИТА ВОДА 

 
Површинске и подземне воде треба чувати од загађења третманом отпадних вода 

у постојењу за пречишћавање вода. Отпадне воде не испуштати у подручја изворишта 
водоснабдевања (уколико постоје негде у близини). Управљање квалитетом вода врши 
се преко добре заштите вода, мониторинга квалитета вода. 

До изградње канализационе мреже, отпадне воде спровести у водонепропусну 
септичку јаму. 

 
 

9.4. ЗАШТИТА БИЉНОГ СВЕТА 
 
На предметном простору, планира се - заштитно зеленило као заштитни појас дуж 

границе обухвата као и уз пут. Функција му је заштитна и естетска. 
Зеленило у оквиру комплекса гробља обухвата зеленило уз постојеће стазе, уз 

објекте као и зеленило у оквиру гробних места. 
 
 

9.5. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Планским решењем, локална приступна саобраћајница, којом се долази до главног 

улаза у гробље, планирана је у укупној ширини од 5 м. 
Простор за паркирање је у оквиру комплекса гробља и има 74 места. Планом 

саобраћаја решена је и регулација, интерних, новопланираних саобраћајница унутар 
гробља, за саобраћање погребних возила и осталих возила комуналних делатности 
ради одржавања гробља и спровођењу верских обреда. 
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9.6. КУЛТУРНА ДОБРА 
 
У оквиру дефинисаних граница, обухвата Плана не постоје евидентирани, 

заштићени објекти споменика култур и природе и амбијенталних целина. 
 
 

9.7. ОТПАД 
 
Потребно је планирати сакупљање чврстих отпадних материја на прописан начин 

због чега је неопходно поставити наменске посуде (контејнере, канте) на територији 
планског обухвата тј. планирати селективно разврставање на сабирном месту, уколико 
је то могуће. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
На простору плана нису лоцирани и не планирају се објекти који својим радом 

негативно утичу на животну средину. 
Предвиђени план и његова будућа примена, неће имати негативне утицаје на 

животну средину. 
 
10. ПРЕДЛОГ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Успостављање система праћења животне средине је опредељење у смислу 

очувања природних и антропогених вредности окружења са циљем одрживог 
коришћења обновљивих природних ресурса. 

Мере заштите и побољшања стања животне средине, које се морају поштовати у 
фазама спровођења и реализације плана су следећа: 

- планиране објекте прикључити на постојећу и будућу инфраструктуру; 
- планирати одговарајући начин прикупљања и поступања са отпадним материјама 

и материјалима (комунални отпад, стакло, лименке, ПВЦ боце и сл); 
- грађевински и остали отпадни материјал који настане у процесу градње нових 

објеката, прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију; 
- ако при извођењу радова дође до хаварије на грађевинским машинама или 

транспортним средствима, односно до изливања уља и горива у земљиште, обавезно 
извршити санацију односно ремидијацију загађене површине. 

 
11. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА (МОНИТОРИНГ) ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 
 
Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се 

све предложене мере заштите животне средине у плану могле имплементирати у 
пракси. Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана садржи 
према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС,, бр. 
135/04 и 88/2010) следеће ставке: 

1. Опис циљева плана и програма; 
2. Индикаторе за праћење стања животне средине; 
3. Права и обавезе надлежних органа; 
4. Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја. 
 
Програм праћења стања животне средине може бити саставни део постојећег 

програма који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине. 
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Основни циљ Формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог, 
правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне 
ситуације, као и потунији увид у стањ елемената животне средине и утврђивање 
потреба за предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте 
загађења. Потребно је обезбедити комунално 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 и 
72/09), Република, односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности 
утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне 
средине у складу са овим и посебним законима. 

 
 

12. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 
 
Одредбама члана 18 Закона о стратешкој процени утицаја наживотну средину 

дефинисано је учешће заинтересованих органа и организација, у поступку разматрања 
и доношења одлуке о усвајању Извештаја о стратешкој процени утицаја. 

Заинтересовани органи и организације у току јавних консултација о Извештају могу 
да дају своје мишљење у року од 30 дана. 

У складу са чланом 19, учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој 
процени утицаја је обавезно, односно орган надлежан за припрему Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, и плана и програма је дужан да пре 
упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај обезбеди учешће јавности у 
разматрању истог. 

Орган надлежан за припрему плана обавештава јавност о начину и роковима увида 
у садржину Извештаја и достављање мишљења као и времену и месту одржавања 
јавне расправе у складу са Законом којим се одређује поступак доношења плана. 
 
12.1. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

 
Чланом 18 Закона о стратекој процени утицаја на животну средину дефинише се 

учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење о 
Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину 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 утицаја на животну средину (члан 19). 

Орган надлежан за припрему плана обавештава јавност о начину и роковима увида 
у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и времену и месту одржавања 
јавне расправе у складу са Законом којим се одређује поступак доношења плана. 

Због значаја могућих утицаја Плана на животну средину нарочито је важно 
адекватно и ,,транспарентно,, укључивање заинтересованих страна (инвеститора, 
надлежних државних органа, локалних управа, невладиних организација и 
становништа) у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине. 
Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем 
презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене. 
Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се путем 
средстава јавног информисања и у оквиру јавног излага просторног плана.  

Орган надлежан за припрему плана израђује извештај о учешћу заинтересованих 
органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења 
изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану. Извештај о СПУ доставља се 
заједно са извештајем о стучним мишљењима и јавној расправи органу надлежном за 
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заштиту животне средине на оцењивање. На основу оцене орган надлежан за заштиту 
животне средине даје своју сагласност на Извештај о СПУ. 

 
13. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
      ПРОЦЕНЕ И ТЕШКОћЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 
Главна намена стратешке процене утицаја на животну средину је да олакша 

благовремено и систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на 
нивоу стратешког доношења одлука и планова и програма уважавајући принцип 
одрживог развоја. 

Стратешка процена утицаја на животну средину ради се са циљем обезбеђивања 
заштите животне средине и унапређивање одрживог развоја, интегрисањем основних 
начела заштите животне средине и поступак припреме, израде и доношења Плана. 
Главни задатак Стратешка процена утицаја на животну средину је да олакша 
благовремено и систематско разматрање могућих утицаја на животну средину на 
нивоу стратешког доношења одлука о плановима уважавајући принципе одрживог 
развоја. Интегрисањем поступка стратешке процене утицаја у процес припреме, 
израде и доношења Плана омогућава се ефикаснија инструментализација стратешке 
процене утицаја на животну средину у просторном и урбанистичком планирању. 

Садржај стратешке процене утицаја на животну средину, а донекле и основни 
методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на 
животну средину и Законом о заштит животне средине. Хијерархијска уређеност 
методолошких корака представља полазни основ за методолошки приступ, 
омогућавајући првенствено поштовање утврђеног редоследа потеза и стварање 
основе за доношење одлука. Сви изведени закључци из претходне фазе представљају 
обавезу и полазну основу сваког наредног корака. 

Посматрајући планирање и развој подручја кроз систем ,,еколошких,, критеријума и 
индикатора дошло се до закључка да се посебно мора водити рачуна о активностима 
које битније могу нарушити животну средину, као и о могућим ,,сукобима интереса,, у 
односу на природне вредности, земљиште, воду и ваздух. У савременом планирању, 
увођењем стратешке процене 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. 

Будући да су досадашња искуства недовољна у примени стратешке процене 
предстоји решавање бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке процене 
планова присутна су два приступа: 

1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката 
на планове; 

2) планерски који захтева битно другачију методологију из следећих разлога: 
- планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и имају 

мање детаљних информација о животној средини; 
- планови се заснивају на концепту одрживог развоја и већој мери поред еколошких 

обухватају друштвена и економска питања; 
- због комплексности структура и процеса, као и кумулативних ефеката у планском 

подручју нису примењиве софистициране симулационе математичке методе; 
- при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна  и нарочито 

јавности, због чега примењене методе и резултати процене морају бити разумљиви 
учесницима процеса процене. Анализирајући поступак израде Стратешке процене 
утицаја на животну средину, може се закључити да се он састоји из, условно говорећи, 
четири фазе. Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза потребно је 
нагласити да се ниједна фаза не може запоставити у поступку интегралног планирања 
животне средине. 
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- Полазне основе стратешке процене обухватају дефинисање предмета као и 
просторног обухвата студије, циљева и метода рада, правног, планског и 
документационог основа. Анализа и оцена стања је аналитичка фаза која се ради на 
основу резултата мерења елемената животне средине на терену односно стручних, 
научних и других литературних података о стању животне средине на датом подручју  

- Након анализе и оцене стања, другу фазу представља процена могућих утицаја 
које одређене активности и објекти могу имати на животну средину. Процена могућих 
утицаја на животну средину се врши на основу квантификације појединих елемената 
животне средине, научних сазнања и процена угрожености повредивих ресурса у 
околини планираних садржаја и процене еколошког ризика. Према критеријумима и 
оцени постојећег стања животне средине, а имајући у виду природне услове и 
изграђене структуре на подручју за које се план доноси, издвајају се најзначајнији 
утицаји на животну средину који могу неповољно утицати на непосредно окружење 

- У трећој фази, имајући у виду све напред наведено, прописују се одговарајуће 
мере заштите животне средине у циљу смањења негативних утицаја и унапређења 
животне средине. У овј фази дефинишу се смернице за ниже хијерархијске нивое 
планирања животне средине, односно израда Стратешких процена утицаја и Процена 
утицаја пројекта на животну средину 

- На крају, следи фаза у којој се дефинише програм праћења стања животне 
средине у току спровођења плана, које обухватају предлог индикатора за праћење 
стања животне средине и по потреби успостављања нових мерних тачака. Такође, 
веома је важно пратити и ефикасност спровођења прописаних мера заштите, односно 
да ли дефинисане мере заштите дају одговарајуће резултате. Чест случај у пракси је 
да се комбинују методе стратешке процене са методама процене утицаја. У том 
случају коришћено је упутство ЕУ о процени утицаја пројеката на животну, у смислу 
стварања планског, односно хијерархијског основа, како за реализацију детаљних 
планова тако и за реализацију појединачних пројеката. У том смислу, процењује се да 
је сврсисходан приступ који се користи у процени утицаја пројеката на животну 
средину, прилагођеног потребама стратешке процене. 

Методолошки основ, за израду Стратешке процене утицаја, у ужем смислу 
представљају методе научног истраживања (анализа и синтеза, компаративни метод, 
индукција и дедукција, статистички метод, картографски метод и др.), односно 
примењене методе праћења стања објеката, односно појава и процеса у простору, од 
извора загађења, притисака, стања и одговора (планског решења). 

 
14. ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 
Закључци о израђеном Извештају о Стратешкј процени предметног Плана према 

нашем Закону, односно не-технички резиме (према европској директиви о СПУ) 
представљају сажетак информација датих у свим претходним поглављима. Ове 
информације треба да су представљене на начин разумљив јавности. 

Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише 
циљеве и принципе одрживог развоја у просторним и урбанистичким плановима, 
уважавајући при томе потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на 
животну средину и на здравље и добробит становништва. Значај Стратешке процене 
утицаја на животну средину, поред осталог, огледа се у томе што: 

- се заснива на начелима одрживог развоја, предосторжности, интегралности и 
учешћа јавности; 

- помаже да се провери повољност различитих планских варијанти; 
- обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, на 

пример-кумулативни и социјални ефекти; 
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- утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, 
укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније 
истраживање. 

 
Заштита животне средине у предметном Плану детаљне регулације разматрана је 

у оквиру планског документа али у склопу Извештаја о Стратешкој процени утицаја на 
животну средину. Примењена методологија је описана у претходном поглављу и 
сагласна је са претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину којим се дефинише садржина Извештаја. 

На основу значаја утицаја приказаних у Плану закључује се да имплементација 
плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на целом планском 
подручју. 

Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја 
може се констатовати да ће већина планских решења имати позитиван утицај на 
конкретан простор. Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом 
планских решења су ограниченог карактера и по интензитету и по просторној размери.  

Да овакви утицаји не би оптеретили капацитет животне средине и простора, 
спроводиће се мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну 
средину прописане Извештајем. 

Известај о стратешкој процени утицаја који се радио за ниво предметног Плана, не 
може дати одговоре на прихватљивост појединих планских решења. Таква планска 
решења морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде пројектне 
документације. Ниво детаљности који ће анализирати појединачне утицаје на животну 
средину, разматраће се у оквиру поступка Процене утицаја пројекта на животну 
средину. 
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