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1.  УВОД 

 
ПРОСТОРНИ ПОЛОЖАЈ ГРАДА ЛОЗНИЦА У  СРБИЈИ 

 
Подручје ГРАДА Лознице налази се у северозападном делу Србије. Њено 

окружење чине, са северне и источне стране, општине територија града Шапца, са 
југозападне стране територија општине Мали Зворник, са јужне општина Крупањ и 
са западне стране река Дрина. 

Град Лозница се простире на површини од 612 км2 од чега око 60,2 % 
пољопривредног, 32,7% шумског и 7,1% неплодног земљишта. Према попису из 
1991. године број становника град Лозница износио је 83413, а према попису из 
2002. године број становника је 86413, што је забележен пораст од 3000 становника. 
Од укупног броја 26203 становника чини град, а осталих 60210 приградска и сеоска 
насеља. По густини насељености сврстава се у подручја града са 135-150 становника 
по км2 тј. Лозница има 141 становник по км2 према попису из 2002. године.  

-Водећи или примарни правац, појас концентрације активног становништва и 
урбанизације је град Лозница са приградским насељима. Лозница је опредељена у 
први ниво урбаног  насеља и у регионалне центре првог реда. 

-У други или секундарни ниво полова концентрације и урбанизације 
опредељена су градска насеља.  

-Трећи ниво полова урбанизације чине центри заједнице села док  
-Четврти ниво урбанизације обухвата сва остала сеоска насеља. 

 
Град Лозница обухвата 50 катастарских општина, чија укупна површина 

износи 61.221 ха.  
По својим висинским карактеристикама подручје града Лозница спада у 

подручја где су нарочито изражени ниско брежуљкасти и средње брежуљкасти 
терени. Највиша тачка има коту 779 м (Црни врх) налази се на планини Гучево, док 
је најнижа 98м и налази се на крајњем северу града и покрива приобални појас реке 
Дрине. Подручје града Лозница је наслоњено на реку Дрину, која је врло значајан 
природни и водни потенцијал за развој укупног дринског појаса и града Лознице.  

У саобраћајном погледу подручје града Лозница је повезано мрежом 
друмских саобраћајница (регионалног и локалног значаја) које се наслања на 
магистралне правце Обреновац-Шабац-Лозница-Зворник и Лозница-Ваљево, које 
омогућује у шире саобраћајне системе, а пруга Рума-Шабац-Лозница-Зворник 
омогућује укључивање у шири железнички саобраћајни систем.  

За ово подручје карактеристична је велика сложеност и разноврсност флоре и 
фауне, а што се огледа у великом броју биљних врста и њихових фитоценоза. То је 
узроковано разноликошћу рељефа, климе, геолошке и педолошке подлоге и слично. 

У енергетском погледу истиче се значај изградње магистралног гасовода, који 
пролази кроз подручје града Лозница и даље развој електро-енергетске мреже. 

По урбанистичко-морфолошким типовима  насеља на подручју града Лозница 
заступљен је претежно полузбијени шумадијски тип насеља и делимично разбијени 
тип насеља.  

У теорији и пракси просторног и урбанистичког планирања код нас, животна 
средина је заузима значајно место будући да су простор и окружење у коме човек 
живи јединствена целина. Чињеница да се планским решењима у великој мери утиче 
на квалитет појединих елемената животне средине намеће се значај планирања и 
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уређења простора за обезбеђивање здраве животне средине као једне од основних 
људских потреба. 

Извештај о стратешкој процени 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. Такође, 
стратешком проценом утицаја на животну средину се одређују мере превенције, 
минимизације, ублажавања, ремедијације или компензације штетних утицаја на 
животну средину и здравље људи, једном речју, одређују мере за смањење 
негативних утицаја на животну средину и здравље људи. 

Стратешка процена утицаја на животну средину израђује се у поступку израде 

просторних и урбанистичких планова и саставни је део плана. 

С обзиром на непостојање одговарајућег прописа о интегрисаној контроли и 
спречавању загађења, али и евидентној неадекватности прописа који су доношени и 
били на снази од 1991.године, а који су се односили на заштиту животне средине и 
процене утицаја објеката или радова на животну средину, крајем 2004.године, 
Скупштина Републике Србије донела је четири нова закона (Сл.галсник РС бр. 
135/2004), усаглашена са одговарајућим прописима EU . Ови закони су: 

 
- Закон о заштити животне средине, 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
- Закон о процени утицаја на животну средину. 
 

Законом о заштити животне средине уређује се интегрални систем заштите 
животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у 
здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне 
средине у Републици Србији. Овај Закон представљa корак у приближавању решења 
у националним прописима ,решењима и прописима EU  о заштити животне средине 
и тај процес биће настављен израдом других закона. Главни елементи прописа EU  
укључени су у Закон. 
 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину прописанo је 
да се стратешка процена утицаја на животну средину врши за планове у области 
просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, 
шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања 
отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, инфаструктурних система, 
заштите природних и културних добара, биљног и животињског света и њихових 
станишта и др.и саставни је део плана, односно програма или основе. Стратешка 
процена утицаја на животну средину мора бити усклађена са другим проценама 
утицаја на животну средину, као и са плановима и програмима заштите животне 
средине и врши се у складу са поступком прописаним законом. 
 

Законом о процени утицаја на животну средину прописано је да се процена 
утицаја пројеката на животну средину врши за пројекте који се планирају и реализују 
у простору, укључујући промене технологије, реконструкцију, проширење 
капацитета или престанак рада који могу довести до значајног загађивања животне 
средине или представљају ризик по здравље људи. Процена утицаја пројеката на 
животну средину обухвата пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, 
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саобраћаја, туризма, пољпривреде, шумарства, водопривреде и комуналних 
делатности, као и све пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у 
заштићеној околини непокретног културног добра. Процена утицаја на животну 
средину је заправо, превентивни управљачки инструмент заштите животне средине, 
заснован на изради студије и спровођењу консултација уз широко учешће јавности и 
на анализи алтернативних могућности, са циљем да се прикупе подаци и предвиде 
штетни утицаји одређених пројеката на разне пријемнике у животној средини, као и 
да се утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или 
отклонити, имајући у виду изводљивост тих пројеката. Оно што је посебно важно за 
инжењерску струку је то да је процена утицаја пројекта на животну средину саставни 
део техничке документације без којег се не може приступити извођењу пројекта. 
 

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне 
средине се у правни систем Републике Србије, кроз концепт интегрисане дозволе, 
уводе јединствени стандарди EU  у успостављању режима издавања дозвола за рад 
постројења и обављање активности и имплементацију правних механизама којима се 
спречавају емисије у животну средину или смањују утицаји индустријских 
постројења на животну средину. Законом је дефинисано да: 
- је поседовање интегрисане дозволе услов за рад одређених врста постројења, 
- је интегрисана дозвола једна одлука, којом се утврђују услови испуштања 
загађујућих материја или енергије у све медијуме животне средине, 
- нова постројења за које се захтева интегрисана дозвола морају у свом раду 
обавезно да примењују BAT, 
- постојећа постројења која у време подношења захтева за издавање дозволе не 
испуњавају БАТ услове прилажу програм мера прилагођавања рада прописаним 
условима, 
- надлежни орган може поново разматрати (ревизија) интегрисану дозволу 
нарочито у случају суштинских промена BAT или измене у прописима о заштити 
животне средине, 
- надлежни орган за издвање дозволе обезбеђује учешће јавности у поступак 
издавања интегрисане дозволе, као и њене ревизије и да је ово учешће право 
јавности и обавеза за органе у поступку. 
Посебно је важно истаћи да, када локални услови животне средине то захтевају, 
услови у погледу ГВЕ који се утврђују интегрисаном дозволом могу бити строжији 
од БАТ услова. Интегрисаном дозволом се, такође, одређује начин коришћења 
ресурса, тако да се избегне могуће смањење потрошње једног ресурса на терет 
животне средине. 
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         Сл. 1:Лозница на карти Републике Србије 

У теорији и пракси просторног и урбанистичког планирања код нас, 
животна средина је заузима значајно место будући да су простор и окружење у коме 
човек живи јединствена целина. Чињеница да се планским решењима у великој мери 
утиче на квалитет појединих елемената животне средине намеће се значај планирања 
и уређења простора за обезбеђивање здраве животне средине као једне од основних 
људских потреба. 

Извештај о стратешкој процени 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. Такође, 
стратешком проценом утицаја на животну средину се одређују мере превенције, 
минимизације, ублажавања, ремедијације или компензације штетних утицаја на 
животну средину и здравље људи, једном речју, одређују мере за смањење 
негативних утицаја на животну средину и здравље људи. 

Стратешка процена утицаја на животну средину израђује се у поступку израде 
просторних и урбанистичких планова и саставни је део плана. Носилац израде плана 
сачињава Извештај који садржи нарочито: 

1. полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање 
стратешке процене); 

2. циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу 
стања, дефинисања проблема и проналажења решења); 

3. стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну 
средину у ужем смислу - дефинисање матричног оквира процене); 

4. смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког 
и хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења 
плана); 

5. програм праћења стања животне средине (мониторинг - оквир за праћење 
спровођења плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог 
стања на планском подручју); 
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6. коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и 
методолошки оквир коришћен у току израде стратешке процене, односно 
објективне тешкоће које су утицале на стратешку процену); 

7. начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће 
јавности у поступку стратешке процене); 

8. закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са 
визијом за спровођење и унапређења стратешке процене). 
 

Применом Стратешке процене утицаја у планирању, отвара се простор за 
сагледавање насталих промена у простору и уважавање потреба предметне средине. 
Планирање подразумева развој, а нова стратегија одрживог развоја захтева заштиту 
животне средине. Ако Пројектна анализа није била у могућности да усмерава развој 
услед њене ограничене улоге у планирању, примена Стратешке анализе би требало 
да омогући постављање једног новог система вредности, уз уважавање сазнања о 
нарушеном природном систему. Стратешка анализа интегрише социјално-економске 
и био-физичке сегменте 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. 

Методолошки оквир примене Стратешке процене подразумева четири 
основне фазе: 

 
1. дефинисање циљева стратешке акције, 

2. формулацију опција за стратешку акцију, 

3. анализу еколошких утицаја и 

4. анализу информација. 

 
 
 
 
 
 
Стратешка процена животне средине може имати више облика: 
 

• Секторски - процена стратегија развоја саобраћаја, енергетике, водопривреде, 
пољопривреде, шумарства, туризма, итд.; 

• Просторни - процена просторних и урбанистичких планова на државном, 
регионалном и локалном нивоу; 

• Индиректни - еколошко оцењивање научних програма, планова за 
приватизацију јавних предузећа и друго. 

Спровођење стратешке процене животне средине заснива се на следећим 
основним начелима: 

• Што раније укључивање стратешке анализе у процес израде политика, 
планова и програма, а свакако пре него што се донесу коначне одлуке; 

• Испитивање еколошких ефеката алтернативних решења, што ће помоћи да се 
утврди како промене политика, планова и програма могу смањити 
еколошки ризик; 
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• Флексибилност - методологија спровођења стратешке анализе није 
универзално прописана, већ се на основу општих препорука примењује 
методологија прилагођена конкретним околностима; 

• Обухват анализе могућих еколошких ефеката треба да буде у сагласности са 
размерама очекиваних ефеката; 

• Користити постојеће механизме за анализу еколошких ефеката, укључујући 
јавност, вредновати учинак анализе и припремити извештај са 
резултатима. 

 

Носилац израде ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ШЕПАК“ У ЛОЗНИЦИ  на кат. парц. 4533/1 и 4665   КО 
Лозница је ЈП “ УРБОПЛАН” коме је ГРАДСКА УПРАВА –града Лознице , 
поверила израду Извештаја. Уз стручњаке ЈП “ УРБОПЛАН” у изради Извештаја 
ангажовани су и експерти из других институција, за поједине области које разматра 
Стратешка процена утицаја на животну средину, а у циљу добијања што потпунијег 
и квалитетнијег Извештаја. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину се огледа у томе 
што се ради истовремено са  Изменама и допунама Генералног плана града Лознице, 
те заједно иду на јавни увид и на  скупштину ради усвајања, тако да ће овим  
Извештајем бити детаљно анализирана предвиђена решења и евентуалне примедбе у 
циљу унапређења и заштите животне средине. 

Правни и плански основ за израду ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ 
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ШЕПАК“ У ЛОЗНИЦИ  чинe: 

 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину(Сл. Гласник РС бр. 
135/2004 и 88/2010) 
- Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС бр. 72/09 и 81/09 и 74/2010) 
- Просторни план Општине Лозница (Сл. Лист општине Лозница бр. 7/05) 
- Правилник о садржини, начину израде урбанистичког плана (Сл. гласник РС. 
бр. 31/2010) 
  -  План детаљне регулације Индустријске зоне ,,Шепак,, у Лозници ( Сл.лист 
општине Лознице бр.7/07) 
 
- Одлука о  Изменама и допунама Плана детаљне регулације Индустријске зоне 
,,Шепак,, у Лозници  бр.06-8/11-22-4/3 од 18.3.2011.год (Сл.лист града Лознице 
бр.2/11) 
- Одлука о приступању изради ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ШЕПАК“ У ЛОЗНИЦИ  , бр.06-8/11-22-4/3 
од 18.3.2011.године објављена у  ( Сл.лист града Лознице бр.2/11). 

 

 

2.  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 
Измена и допуна Плана детаљне регулације Индустријске зоне ,,Шепак,, у 

Лозници је стратешки плански документ на локацији индустријске зоне , који у 
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просторни развој укључују економске, социјалне и еколошке компоненте развоја, 
дају смернице за непосредну примену и разраду планских решења у плановима 
хијерархијски нижег реда и успостављају оквир за одобравање и реализацију 
пројеката у погледу локације, природе, обима и услова функционисања. 
Непосредан повод за израду предметног Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину је обавеза произашла из  Одлуке Скупштине града Лознице о 
приступању изради ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ШЕПАК“ У ЛОЗНИЦИ  објављена у Сл.листу града 
Лозница, бр.06-8/11-22-4/3 од 18.3.2011.године( Сл.лист града Лознице бр.2/11)  а на 
основу Одлуке Скупштине града Лознице о Изменама и допунама Плана детаљне 
регулације Индустријске зоне ,,Шепак,, у Лозници  бр.06-8/11-22-4/3 од 
18.3.2011.године. 
 

Одлуке Скупштине града Лознице о приступању изради ИЗВЕШТАЈА О 
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ШЕПАК“ У 
ЛОЗНИЦИ, на основу Закона о планирању и изградњи  Сл. Гласник РС бр. 72/09 и 
81/09 и 74/2010),  (донета на 22 седници Скупштине града Лознице 18.03.2011 год.), 
којим ће се дефинисати основна решења, смернице, политике и пропозиције 
заштите, уређења и развоја територије ,односно основних ресурса и вредности који 
се на њој налазе, чинећи јединствен комплекс у ширем регионалном окружењу 
индустријске зоне „Шепак“ .  
 

2.1. Правни и плански основ за Измену и допуну Плана детаљне регулације 
индустријске зоне „Шепак“ у Лозници 

 

Правни основ за израду Измене и допуне Плана детаљне регулације 
индустријске зоне „Шепак“ у Лозници чине: 

 

 
- Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/09 и 

81/09) 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Сл. 

гласник Републике Србије бр. 31/2010)    
    - Одлука о  Изменама и допунама Плана детаљне регулације Индустријске 
зоне ,,Шепак,, у Лозници  бр.06-8/11-22-4/3 од 18.3.2011.год. (донета на седници 
Скупштине града Лознице 18.3.2011.год.( бр.06-8/11-22-4/3 од 18.3.2011.год). 
 

За потребе израде Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске 
зоне „Шепак“ у Лозници коришћена је документација важећег Генералног плана, 
материјали и извештаји надлежних служби града Лознице, подаци Јавних предузећа 
и установа, геодетска документација и др. 

При формирању Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске 
зоне „Шепак“ у Лозници пошло се од анализе постојећег стања, реализације 
постојећег Плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“, уочених 
недостатака при свакодневној употреби, као и потреба, интереса и опредељења 
корисника простора, што је послужило за сагледавање и дефинисање проблема 
везаних за све аспекте коришћења простора. 
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Пошто се ради о Изменама и допунама Плана детаљне регулације индустријске 
зоне „Шепак“, у Плану су извршене само неопходне корекције у циљу 
прилагођавања планских решења новим условима и могућностима развоја, 
потребама корисника простора и превазилажења проблема везаних за неадекватност 
планских решења. 

 

 2.2.  Правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја  

- Одлука о приступању изради ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ШЕПАК“ У ЛОЗНИЦИ  , (Сл.лист града 
Лознице бр.2/11) од 18 марта 2011 године представља одговарајуће правне  
регулативе из ове области, пре свега Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09) и Закон о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/2010),Закон о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/2009 , 81/2009  и 74/2010 ) као и сви  важећи закони 
и подзаконски акти, који су наведени у извештају. 

 

2.3. Реализације Измена и допуна Измена и допуна Плана детаљне регулације 
индустријске зоне „Шепак“ у Лозници 

 

На планском подручју утврђена су стратешка опредељења, планска решења и 
правила за коришћење, организацију, уређење и заштиту простора, правила за 
изградњу, као и смернице и инструменти за спровођење.  
 

2.4. Кратак преглед садржаја и циљева Измена и допуна Плана детаљне 
регулације индустријске зоне „Шепак“ у Лозници 

Карактер и садржај  је такав да се овим планским документима утврђују 
дугорочни циљеви и концепција просторног развоја дела индустријске зоне 
„Шепак“. Утврђују се правила коришћења, организације, уређења и заштите 
простора, којима се обезбеђује одрживо коришћење и заштита природних ресурса, 
рационална организација инфраструктурних објеката, њихово уређење и опремање, 
усклађен развој и коришћење инфраструктурних система, саобраћајни, економски, 
социјални и други облици интеграције подручја индустријске зоне, њено повезивање 
са окружењем, заштита животне средине, природних и културних добара. 
 
2.5.  Обухват и границе Измена и допуна плана детаљне регулације 

индустријске зоне „Шепак“ у Лозници са планом парцелације 
 

 Граница Измена и допуна Плана детаљне регулације Плана обухвата 
површину од око  06 89 20 ха.  
  
      У обухвату предметног плана налазе се следеће целе  парцеле које су  у  
Плану детаљне регулације означене као:П3,П5(јавне уличне површине) ,3.3.4 , 4.1 
,4.2 ,  и  4.3(остале површине). 
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Сл. бр. 2:Обухват плана 

 ПОВРШИНЕ ПАРЦЕЛА 
                         

                      старо  стање 
број парцеле површина у м2

 П3 00 20 13 
 П5 00 42 21 
3.3.4 00 88 72 
4.1 03 78 67 
4.2 00 85 47 
4.3 00 74 00 

 
                       ново  стање 
број парцеле површина у м2

 П3 00 48 19 
3,3,4, 00 87 05 



                   
   

       14                                 

Део 3,1,3 05 53 96 
                                    Табела бр. 1:Површина парела 

Парцела означена као П3 намењена је саобраћајној површини ,док су 
новоформиране парцеле 3.3.4 и 3.1.3. парцеле осталог земљишта.На графичком 
прилогу ,,План парцелације,,дати су графички елементи парцела а на табели и 
координате детаљних тачака.Површине новоформираних парцела биће дефинитивне 
спровођењем кроз катастарски операт.Могућа је препарцелација (дељење и 
спајање)парцела осталог земшишта, под условом да грађевинска парцела мора имати 
директан приступ на јавну површину и то израдом пројекта парцелације 
тј.препарцелације. 
               
                    Сл. бр. 3:План парцелације 

2.6. Циљ и повод израде плана 

План детаљне регулације индустријске зоне ,,Шепак,, у Лозници донет је на 
седници Скупштине општине Лозница одржаној дана 02.11.2007 године и објављен 
је у Службеном листу општине Лозница бр. 7/07. 

Наведену планску документацију израдило је ЈП ,,Урбоплан,, из Лознице 
након сагледавања реалних потреба, могућности, законске основе као и пристиглих 
услова надлежних институција а у циљу добијања квалитетне планске документације 
ва`не за уређење простора. 

Измене и допуне Плана детаљне регулације раде се у складу са Одлуком 
Скупштине града Лознице 

Иницијатива за измену Плана покренута је на захтев фабрике ,,VАLLY,, из 
Лознице која у непосредној близини односно у зони 3, блок 3.1., има парцелу и на 
њој објекат за производњу чарапа и рубља. 

Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне ,,Шепак,, које су 
предмет обраде овог документа односе се на зону 4 према постојећем плану. 

Измене се односе на намену, регулацију , инфраструктурну мрежу и саобраћајно 
решење. Инфраструктурна мрежа и саобраћајно решење се мењају у оној мери коју 
захтевају нови елементи плана. 

За потребе израде Плана обратили смо се надлежним институцијама у оквиру 
града Лознице (Електродистрибуција, Водовод и канализација, Лозница гас, 
Топлана,...) ради добијања претходних услова и сагласности на промене у плану. 

За израду Плана користи се следећа документација: 
- катастарско-топографске подлоге 
- оргинална копија плана 
- препис поседовног листа 

 
Измене и допуне плана чине делови текста и графички прилози Плана на које 

се односе измене . 
 

До промене намене у зони 4 Плана детаљне регулације  индустријске зоне 
,,Шепак,,  дошло је на захтев фабрике ,,VАLLY,,  из Лознице. ,, VАLLY ,, у зони 3, 
блок 3.1. има објекат за производњу чарапа и рубља. Земљиште у обухвату Измена и 
допуна планирано је за изградњу магацина за потребе поменуте фабрике. 
 

2.7. Концепт плана  
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Намена површина и објеката у оквиру Плана детаљне регулације 
индустријске зоне ,,Шепак,, је усклађена са концепцијом и доминантном наменом по 
Генералном плану Лознице. 

Подручје је подељено на пет зона и већи број блокова унутар појединих 
зона.Блокови представљају карактеристичне целине са дефинисаним правилима 
изградње у складу са основном наменом. 

Блок 4 (предмет Измена и дпуна Плана детаљне регулације Индустријске зоне 
,,Шепак,,) заузима површину око 6,30 ха и налази се између улица Републике Српске 
(коридора магистралног пута М4) улице Нова 1, Нова 3, Нова 3б и катастарске 

парцеле која припада предузећу ,,VАLLY,,. 

 
 
 
 
У оквиру зоне предвиђене намене су: 

- претежна: индустрија, производно занатство односно мањи 
производни и прерађивачки погони 
- допунска: услуге, сервиси 

 
2.8. Предмет измена и допуна 
 

Измена и допуна се односи на део зоне 4 тј.парцеле бр. 4.1., 4.2. и 4.3. (План 
парцелације Плана детаљне регулације Индустријске зоне ,,Шепак,,) где се у односу 
на План намена површина важећег Плана детаљне регулације мења намена 
површина. 

Предвиђена намена по Изменама и допунама Плана детаљне регулације 
Индустријске зоне ,,Шепак,,: 

- претежна: индустрија, складишта 
-допунска:  производно занатство 

 
Уз улицу Нова 1 остаје намена предвиђена важећим планом (претежна-

производно занатство; допунска-услуге, сервиси) 
 
2.9. Намена и начин коришћења  
 
    Унутар индустријске зоне могу се препознати подзоне у оквиру којих се 
организују делатности различитог типа, карактера, сложености. С обзиром да се 
ради о функцијама које треба да омогује интензиван привредни развој подручја, све 
функције јавног и осталог грађевинског земљишта су подређене обликовању 
простора и објеката. 
   С обзиром да је планирана промена регулације улице Нова 3б (укида се крак 
према улици Републике Српске са окретницом) долази до промене границе јавног 
грађевинског земљишта, а самим тим до промене у односу јавног и стамбеног 
земљишта у обухвату Плана. 
        Табела биланса површина     
         
   НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПОВРШИНА(ха)           %  
 
Ј 

Саобраћајне  
површине 

8.60.48 50.55  

А Јавно 6.05.35 35,56  
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В  зеленило  
Н 
О 

Комунална инфраструктура 1.78.74 01.10.50 20,58 

  Део магистралног пута                    24.34 1,43  
 Река 26.37 1,54  
 Део канала 6.67 0,39  
                                    Укупно: 17.01.95 100  
О 
С 
Т 
А 
Л 
О 

                                
индустријска производња и друге 
врсте пословања  
 
                                        
 
                                          Укупно: 

 
 
 
 
 
 
65.64.82 

 
 
 
   
 
 
100            

 
 
 
    79.42 

        СВЕГА 82.66.77  100 
Табела бр.2:Биланси површина 

За све остало (правила уређења; правила грађења; смернице и друго) важе 
одреднице Плана детаљне редулације Индустријске зоне ,,Шепак,, за одређену 
намену. 
 
2.10. Разматрана питања и проблеми угрожавања и заштите животне средине 

Квалитет животне средине на подручју града Лознице, према расположивим 
подацима, је задовољавајући. Иако  постоји континуирано праћење и мерење 
елемената животне средине, на основу стручне литературе као и увида у ситуацију 
на терену може се констатовати да је проблем загађености и нарушавање квалитета 
елемената животне средине нарочито присутно на подручју које припада II 
категорији загађености. Главни узроци загађивања животне средине су  мањи 
привредни објекти, саобраћај и незадовољавајућа комунална инфраструктура. 

 
2.11. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и 

организацијама 
 

Током измене плана, као и Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину, обављене су консултације са представницима заинтересованих 
органа и организација.  

 

2.12. Приказ варијантних решења која се односе на заштиту животне средине 

 

На основу чланова 13. и 15. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, обрађивачи су у Извештају разматрали две варијанте, и то: варијанта да се 
план не усвоји и имплементира и варијанта да се план усвоји и имплементира. Ово је 
најважније поређење варијантних решења како би се приказао избор најповољнијег 
решења са становишта заштите животне средине. 

Укупни ефекти Плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити 
само поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима плана. 
Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало 
усвајање или неусвајање предметног плана, стратешка процена се бавила разрадом 
обе варијанте. Избор најповољније варијанте извршио се на основу анализе свих 
позитивно и негативно оцењених ефеката сваког сектора плана. 
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3. ОПИС ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

 
ПЕДОЛОШКЕ,ГЕОМОРФОЛОШКЕ,ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ 

И СЕИЗМОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕН 
      
  Земљиште је површински слој чврсте земљине коре (литосфере) који је мање 
или више измењен под утицајем хидросфере, биосфере и атмосфере. Земљиште је 
отворен систем пошто се у њему непрекидно одвијају одређени процеси и реакције 
који подразумевају размену материје са околином, транслокације и трансформације 
материјала унутар смог земљишта.  Процеси и реакције који се одвијају у земљишту 
су веома комплексни јер укључују хемијске, биолошке и физичке реакције али се, 
такође, налазе под утицајем климе, вегетације и других организама. Сви ови процеси 
у земљишту се могу одвијати симултано.   

 
Како настаје земљиште и од чега се састоји приказано је на следећој слици 
 

 

                                   Настанак и састав земљишта 
Земљиште (педон) је веома значајан природни ресурс јер се све људске 

активности одвијају на њему. Овај површински слој литосфере је условљен 
деловањем већег броја чинилаца на његову генезу а то су: матични супстрат 
(геолошка подлога), организми (флора, фауна, човек), рељеф (геоморфолошки 
услови), клима, и све то у функцији времена. Ови чиниоци често стварају већи број 
типова земљишта на релативно малом простору. 
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Типови  земљишта: 
 
 Чернозем излужени је природно најплодније земљиште на ком се могу 
узгајати све културе са високим приносом. 
 Чернозем у огајњачавању представља даљу етапу деградације чернозема, и он 
и даље представља земљиште за све културе али  даје слабије приносе од 
претходног. 
 Гајњача нормална представља земљиште мање плодности али још увек даје 
добре приносе. 
 Гајњача лесивирана има слабија филтрациона својства и склоност 
преовлажавање, тако да се може користити за ограничен број култура. 
 Параподзол има доста ограничену производну плодност  због ограничења у  
водно-ваздушним својствима. 
 Минерално-барско земљиште – често се описује као ливадско, ако није 
плавно могу се у неким случајевима гајити све културе. 

 Смонице имају јако лоше физичке особине и тешка су за обраду, производна 
вредност је мања од ливадских земљишта.  
Алувијални наноси по природној плодности могу се сврстати у најплоднија, 
међутим, местимична појава песка умање вредност. 
 Скелетоидно-параподзоласто земљиште је различито по правцу и стадијуму 
недогенезе, најчешће се срећу плитка земљишта у иницијалној фази генезе. 
 На подручју Лознице налази се већи број типова земљишта који се међусобно 
разликују по морфолошким, физичким, хемијским и производним особинама као и 
распрострањености и укупној површини коју заузимају. 
 

                                

Цео простор земљишта Лознице подељен је на 6 класа. Основни критеријум 
за поделу било је својство земљишта (механички састав, дубина профила, 
стратиграфије, реакције земљишта, сконост превлаживању и плављењу) у 
комбинацији са рељефом и хидролошким условима. 

1. Класа - алувијална земљишта иловастог механичког састава, солидне 
дубине профила, доста погодних физичко-хемијских особина,  имају одличну 
природну дренираност, рељеф раван а висина таква да су ретко угрожена 
плављењима, повољна за гајење свих ратарских култура, рачунајући и оне са 
највећим захтевима (шећерна репа и луцерка) и не захтевају посебне мелиоративне 
поступке али наводњавање би повећало њихову ефективну плодност. 
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2. Класа - алувијална земљишта иловастог механичког састава, солидне 
дубине профила, доста погодних физичко-хемијских особина, рељеф раван и нешто 
нижи, тако да су чешће (од земљишта 1. класе) угрожена краткотрајним плављењем, 
имају добру природну дренираност тако да усеви не пропадају од поплава и не 
захтевају посебне мелиоратвне поступке. 

3.  Класа - алувијум реке Јадар и лесивирано земљиште 
3.а класа - песак флувисол има неповољна механичка својства, стално 

плављена и засипана, приноси нижи и несигурни, захтевају одбрану од поплава а 
затим и поправку микрорељефа и корекцију механичког састава. 

3.б класа -  лесивирана гајњача има сужен плодоред на културе мањих захтева 
(стрна жита, воће, црвена детелина и др.), захтевају дубоку обраду и корекцију 
неповољних физичких и хемијских особина. 

4. Класа - псеудоглејна земљишта имају знатно мање повољних особина, 
плодоред сужен на мањи број култура  а и од оних које се могу гајити ефикасност је 
ниска. 

5. Класа - земљишта мањег нагиба (до 30 %) и мање надморске висине а  
имају значајна ограничења  по основу рељефа и склоности ка ерозији и брзом 
оцеђивању, користи се углавном за воће скромнијих захтева (шљива, трешња, 
пашњаци и ливаде) 

6. Класа - земљишта са стрмим обронцима (преко 30 %) и изнад 500 мнм  а 
имају значајна ограничења по основу рељефа, механичког и хемијског састава па се 
мора користити у шумарству а мањи део за пашњаке и ливаде. 

 

     

  Геоморфолошке карактеристике 

 
Глобална литосфера формирана је у току веома дугог геолошког времена од 

наслага насталих у веома разноврсним депозиционим срединама, у које су 
перманентно   уклапани и остаци и биљака и животиња из различитих животних 
средина, а повремено и од магматских и вулканских стена уз стално садејство 
сложених геодинамичких догађаја и ерозије. Међутим, историја литосфере 
балканског полуострва је особена и по много чему се разликује од историје других 
делова литосфере, нарочито севернијих делова Европе.   

Промене геолошке средине, као последица човекове активности, не само 
геохемијски посматрано, су видне и вишеструке. У том смислу могу се разликовати 
промене настале процесима:  
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-деструкције, 

-транспорта, 

-акумулације и  

-литификације. 

У измени (деструкцији) геолошке средине човек учествује: копањем, 
грађењем разноврсних објеката, упуштањем разних флуида, свесним 
интервенцијама. Транспортом стенских маса човек мења природни рељеф и 
подспешује падинске процесе (клизишта, одроне и др.). измене геолошког амбијента 
вештачким акумулирањем има значајне размере у реонима са хидротехничким 
регулацијама, обелешавајуће акумулације новодепонованих седимената. 

 Антропогена делатност сваким даном представља све важнији фактор 
настанка разних геолошких процеса, не само да се мења изглед земљине површине, 
већ се дешавају значајне  промене у горњем делу земљине коре, које по размерама и 
последицама можемо упређивати са геолошким последицама (наслаге вештачких 
акумулација, наносне и насипне наслаге, депоније комуналног  и индустријског 
отпада. 

Исцрпност геолошких ресурса је један од важнијих проблема са којима се 
сусреће савремено човечанство. Оно што доиста може бити погубно за људски род, 
поред колапса геолошких енергетских потенцијала,   јесте загађење воде за пиће и 
пољопривредног земљишта. 

  Интензивне тектонске промене земљине коре условиле су садашње стање 
основних геолошких и геоморфолошких карактеристика наше природне средине. То 
објашњава настанак изузетно великог броја разноврсних геолошких (стене и 
минерали), палеонтолошких (биљни и животињски фосили) геодинамичких и 
геоморфолошких објеката, на територији Србије и читавог балканског полуострва.  

По својим висинским карактеристикама подручје градаЛозница спада у подручја 
где су нарочито изражени ниско-брежуљкасти и средње-брежуљкасти терени: 

 равничарски терен до 100 мнм заузима површину од 1217 ha (2%) 

 ниско-брежуљкасти терен од 100-200 мнм заузима површину од 29.926 ha  

(49%) 

 средње-брежуљкасти терен од 200-300 мнм заузима 18.973 ha  (31%) 

 високо-брежуљкаст терен од 300-400 мнм зазима површину од 6.126 ha (10%) 

 брдовито-брежуљкаст терен заузима 2.737 ha  (4%)  
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   Геолошка грађа 

 
 Минералогенетска област подручје  Лознице и шире,  припада урбаном  
Средоземном појасу - геотектонској јединици првог реда. Основу геолошкој грађи 
Средоземног појаса, чине геотектонске јединице препалеозојске старости. 
Палеозојско развиће у оквиру Средоземног појаса  представљено је Херцинидима 
док мезо-кенозојској области припадају Алпиниди као најмлађа геоструктурна 
јединица, која у нашој земљи и Подрињској области има доминирајући положај. 
 Подрињска минералогенетска област, односно регион који припада 
унутрашњем појасу Динарида, састављен је од Херцинских и Алпских струкурно-
геолошких јединица палеозојског односно мезојско-кенозојско стратиграфског 
положаја. 
 Херцинидима припадају просторне области у долини реке Дрине, тзв. 
дрински антиклиноријум, затим млађе палеозојски комплекс јадарског развића, 
предео Пецког антиклиноријума. 
 Алпиниди у свом саставу садрже једну мању структурно-геолошку јединицу, 
односно дијабаз-рожњачку формацију седиментно-вулканогеног порекла, чије је 
развиће везано за узане зоне, затим просторна геосинклинална развића тријаса делом 
и креде и најзад терцијарне басене. 
 Локализација бројних минералних сировина  у региону Подрињске 
металогенетске провинције односно подручју Лознице, извршена је у веома 
хетерогеном комплексу седиментних (таложних) вулканогено-седиментнталних и 
магматских стена, углавном палеозојске  до терцијарне старости.  

У геолошкој грађи подручја учествују стене:  
- палеозојске 

- мезозојске и  

- кенозојске 

старости са геотектонским карактеристикама херцинског и алпског покрета. 
 

- Палеозојске стене – чине палеозојске творевине девона, карбона и перма 
(Зајача, Столице, Завлака). 
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- Мезозојске творевине – Тријаски и кредни седименти представљени су  
шкриљово – пешћарским серијама ( долина реке Јадар, падине Гучева подручје 
Цера и  ‘’Рујевац’’ где је извршена локализација полиметаличне Sb, Pb, Zn и As 
минерализације).  
 
- Кенозојске творевине – су представљене  терцијарним творевинама (јадарски и 
лешнички басен), квартарним творевинама (алувијални седименти - шљункови, 
пескови са супесковима при површини, долина река Дрине, Јадра, Лешнице и 
Корените), магматским стенама гранитоидног састава (подручје Цера, Корените, 
Борањски гранодиоритски масив  у оквиру зоне интрузивно-вулканогеног 
комплекса правца пружања северозапад-југоисток - Зајача, Белег, Долић, Кик, 
Столице као и Зворнички разлом-Велики Мајдан и Рујевац. 

 
Хидрогеолошке карактеристике 

 
У хидролошком погледу најважније су стене са функцијом хидрогеолошких 

колектора, односно стена у којима се на основу њиховог састава и структуре могу 
акумулирати термалне воде.  

У геолошки склоп терена Лознице заступљене су : 
 

 Магматске стене 

 Седиментне стене 

 Метаморфне стене 

 
 

У погледу водопропустљивости ове стене се двојако понашају. Површински 
слојеви су готово водонепропустљиви, вероватно, због распаднутог фелспата 
који је попунио пукотине финим глиновитим честицама. дубље партије су 
водопропустљиве само по пукотинама. 

 Распрострањеност стена са различитом структуром порозности, тектонском 
поремећеношћу различитим степеном распаднутости и другим карактеристикама 
условило је сложеност хидрогеолошких односа. На основу хидродинамичких услова 
и распростирања у хоризонталној, односно вертикалној равни издвојених 
литолошких чланова развијени су: 
 

- збијени тип издани у алувијалним, терасним и делувијално-
пролувијалнимседиментима гранодиорском грусу и осулинама, 

- пукотински тип издани у гранодиоритима и њиховим варјантама, 
хидротермално измењеним стенама, 

- сложени тип издани у палеозојским стенама. 
 

- Збијени тип издани је веома распрострањен с обзиром да су на територији 
опшине развијене наслаге које карактерише интергрануларни тип порозности.  
Збијени тип издани развијен је у алувијалним и терасним седиментима, елувијалним, 
делувијално-пролувијалним наслагама и осолинама. Водоток Дрине и разноврсност 
њене речне мреже на истражном подручју, међу којима се издваја притока Јадар, 
условиле су постојање алувијалних седимената просечне дебљине 20 m (Лозничко 
поље)., а местимице и до 40 m низводно од Лознице. Алувијалне наслаге изграђују 
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шљункови, пескови и валуци магматског, контактно-метаморфних и кристаластих 
стена местимично заглињени. У приповршинској зони веће је учешће ситнозрних и 
прашинастих пескова, понегде и суглина. Коефицијент филтрације је 1x 10-2 cm/s  и 
веће.  Алувијални седименти према Бањи Ковиљчи, знатно су мање мочности, око 13 
m, слично и алувијални седименти Јадра а  по  саставу  су нешто више заглињени. 
Прихрањивање издани  врши се инфилтрацијом атмосферских и површинских вода 
из дисолуционе или пукотинске издани распрострањених у јужном делу територије. 
Дрењиране издани врши се природно преко ретких извора, издашности најчешће до 
0,5 l/s, копаних бунара за индивидуално снабдевање или јавних изворишта.   
 Збијени тип издани формиран у гранодиоритском грусу Стражанице, чија је 
дебљина неколико  метара има велики значај, како због прихрањивања пукотинске 
издани, тако и потенцијално  локално водоснабдеване. Прихрањивање издани 
врши се инфилтрацијом атмосферских  површинских вода а дренирање путем 
дифузионог истицања изнад локалног ерозионог базиса.   
 Делувијално-полувијални седименти се састоје од одломака карбонатних 
стена слабих  филтрационих карактеристика и слабе издашности. 

У оквиру стена гранодиоритског масива, контактно-метаморфног обода као и 
мањих маса доломита, најраспрострањенији тип издани је пукотински. 
Прихрањивање пукотинске издани изнад локалног ерозионог базиса одвија се 
инфилтрацијом амосферских и веома мало површинских вода Стражанице, као и 
подземним дотицајима из других издани. Кретање и истицање вода је SSI-JJZ што се 
може сматрати и као генерални правац кретања подземних вода. Изданске воде су 
безбојне, бистре, без мириса и укуса, температуре 6,5-11 °C, pH 6,3-7,9, тврдоће 1,4-
6,5 °dH, , минерализација не прлази 0,15 g/l и припадају хидрокарбонатној скали 
натријумскокалијумској групи, ређе калцијумској. Утискивање гранодиоритских 
масива Борање, Цера и Стражанице пратли су и хидротермални раствори који су 
вршили измене гранодиорита. Према хемијском саставу воде су хидрокарбонатно 
сулфатне, калцијумске или магнезијумске групе, pH је 5,5, благо киселкасте, 
минерализације 1,1 g/l. 

-Палеозојске стене представљене су честим сменама пешчара, филита 
аргилошиста, кристаластих кречњака са сложеним типом издани. Прихрањвање 
врши се инфилтрацијом површинских и атмосферских вода као и вода збијене издни 
формиране у неогеним седиментима. Део издани испод локалног ерозионог 
базисаима има прилив вода и   из пукотинске  издани формиране у гранодиоритима.  
   

 Сеизмолошке карактеристике 
 

За оцену сеизмичког дејства данас се најчешће користи Mercalli-Cancani-
Seiberg скала(MCS), која садржи 12 сеизмичких степени, а користи се за оцену 
потреса услед земљотреса.   

 
Степен 

сеизмичког 

интезитета 

 

Опис 

 Брзина осциловања 

cm/s 

При земљотресу При 

експлозији 

 I  Потрес се осећа само 

инструментално 

 

0,125 

 

0,2 
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(мерењем) 

II Поједини људи у миру и на спрату 

осећају осцилације 

 

0,125 – 0,25 

 

0,2 – 0,4 

 III Запажа се мало клаћење висећих 

предмета. Потрес осећа само мали број 

људи или само они који га очекују 

 

0,25 – 0,5 

 

0,4 – 0,8 

 

IV 

Многи људи осећају осцилације а посуђе 

и стакло звецкају 

 

0,5 – 1 

 

0,8 – 1,5 

 

V 

Сви људи осећају осцилације а јављају се 

пукотине код слабијих зграда 

 

1 – 2 

 

1,5 – 3 

 

VI 

Јављају се ситне пукотине а слабије 

зграде се оштећују 

 

2,1 – 4 

 

3 – 6 

 

VII 

Јављају се оштећења и код солидних 

зграда, оштећења димњака 

 

4,1 – 8 

 

6 – 12 

 

 

Јављају се значајна оштећења, пукотине 

у носећим зидовима, рушење венаца и 

димњака   

 

8 – 16 

 

12 – 24 

IX Рушeње зидова, таваница и кровова   

- 

 

24 – 48 

 

X – XII 

Већа разарања, појава пукотина у тлу, 

рушење многих зграда  

 

- 

 

 48 

Mercalli-Cancani-Seiberg скала (MCS –скала) 

 

 Подручје Србије карактеришу тектонски земљотреси, а величина штетних 
дејстава зависи од литолошког састава стенског комплекса , регионалних и локалних 
сеизмогених услова. Територија града Лозница налази се 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 до 350 км од 
примарног контакта.   

 Различити природни и антропогено створени услови могу да утичу на појаву 
земљотреса.  
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 Подручје  Лозница према својим сеизмолошким обележјима је једно од мање 
сеизмички угрожених подручја Србије. 
 

Изворишта водоснабдевања  
 
 Снабдевање водом становништва града Лозница се обавља са изворишта 
‘’Зеленица’’ које се налази на локацији Горња Ковиљача, узводно од бање у 
простору између железничке пруге Лозница - Зворник и Дрине. Узводно Дрином, у 
алувијалној равни отворено је ново извориште на локацији ‘’Горње поље’’. 
Капацитет водозахвата из оба изворишта је у директној зависности од хидрауличке 
везе издани са водотоком Дрине. Укупан капацитет износи 400 л/с. Литолошки 
профил је : 

-подину водоносних хоризоната изграђују ситнозрни пешћари изнад којих су 

песковите глине 

-крупнозрни шљункови 5-7 m  

-глиновити пескови 0,4-2,4 m 

-песковито-хумусне творевине до 0,6 m 

 

 Захватање вода из индивидуалних водозахвата, бунара врши се углавном у 
низијским територијама, у долинама реке Дрине, Јадра, Лешнице, Штире и др. 
Дубина бунара варира од 3-5 m и често не одговара по кавалитету. 
 
 Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи 
 

 Температура ваздуха 
Средња годишња температура ваздуха у Лозници је 11.0 °C  а најниже 

температуре се појављују у јануару -0,7 °C  , а највише у јулу 20,8 °C  , док се 
последњих година показало да је дошло до наглих промена и варирања. 
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Интересантан је закључак о тренду температура на територији целе наше 
земље дат у "Основним климатским карактеристикама на територији Србије у 
периоду јануар – децембар 2006.године" – РХМЗ Србије, о одступањима средњих 
годишњих температура у односу на вишегодишње просечне вредности: 

"Одступања средње годишње температуре од вишегодишњих просечних 
вредности у целој Србији била су позитивна, али релативно мала, у интервалу од 
+0,1 до +0,8 °C. Средња минимална годишња температура је имала већа позитивна 
одступања, од +0,2 до 1,2 °C. Са оваквим годишњим вредностима наставио се 
позитиван тренд температура на просторима наше земље". 

На наредној табели приказане су аномалије средњих минималних 
температура, где зелена линија показује дугогодишњи тренд, који генерално 
показује раст температуре као последицу глобалног загревања планете, односно 
пораста глобалне температуре који се узима као један од најчешћих индикатора 
одрживог развоја. 

 

 

     Аномалије средњих минималних температура  Плави стубићи показују одступања од 
нормале (1961-1990). Црвена линија је 5-годишњи клизни средњак, а зелена линија је 
дугогодишњи тренд.  (Извор: РХМЗ Србије) 

60
65
70

75
80
85
90
95

100

Лозница 82 79 72 69 71 72 71 73 78 80 82 83

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 
 Средње месечне вредности релативне влажности ваздуха (%) 1961-1990. год. Извор: РХМЗ 
Србије  
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Расподела ветрова и тишина 
 

  Кретања ваздуха су врло важни чиниоци поднебља јер је значајна јачина овог 
кретања, односно брзина која је праћена испаравањем са површине воде, земљишта 
и вегетације с једне, а сушењем тла и биљног покривача , с друге стране.  

Као елементе општег прорачуна расхладних ефеката корисно је узимати, 
поред средњих брзина ветра у m/s, и максималне брзине, као и учестаност ветра 
одређених праваца (тзв. ружа праваца ветра), са посебном анализом средњих и 
екстремних температура, с једне и истовремених брзина ветра, с друге стране, и то 
пригодној временској расподели у одређеним критичним периодима, као што су 
екстремни летњи месеци или чак по дневним токовима расподеле. 

Статистички се до данас просуђивало својство ветра на основу његовог 
дејства које врши на неки објекат. Међутим, од већег значаја је познавање 
турбуленција ветра. Притисак који ветар врши на одређени објекат састоји се, наиме, 
из две компоненте : прве, тзв. статичког оптерећења дејства проузрокованог брзином 
ветра и друге, одговарајућег динамичког дејства других сила. Дејство динамичких 
сила испољава се опет на два начина : делимично услед сопствених вибрација које 
зависе од врсте материјала и делимично од дејства удара турбулентног карактера 
ветра. 

Статистичка обрада ветра састоји се у приказивању учестаности и брзине 
(средње и максималне) ветра из разних праваца, као и честину тишина које су такође 
важан климатски фактор. 

Према вредностима годишњих честина праваца ветрова може се закључити да 
највећу учестаност јављања у подручју Лозница има северозападни (NS) ветар, који 
је заступљен са 181‰, а најмањи јужни (S) ветар са 39‰. Иначе учестаност тишина ( 
C ) је доминантна и износи 266‰.      

Графички приказ годишње учестаности праваца ветрова и тишина у 
промилима приказан је на наредној слици:  

          

Поред учестаности ветрова и тишина, табеларно су приказане средње брзине 
ветрова по појединим правцима за свих 12 месеци и  за годину. 

 
Највећу средњу годишњу брзину у подручју Лознице има југоисточни  ветар 

(SЕ) 2,5 m/s, а најмању североисточни ветар (NЕ) 1,7 m/s. Ветар са највећом 
просечном брзином-југоисточни показује највећу вредност у пролеће 3,3 m/s. 
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Највеће средње брзине ветрова јављају се у марту и априлу 2,1 m/s. У вегетационом 
периоду средња брзина ветра је 1,4 m/s. 
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 Преовладајуће струјање ваздушних маса у Лозници је из правца југозапада 
са 170  %0, севера 110 ‰, северозапада 99 ‰  и запада 94 ‰.  У хладнијем делу 
године тишине је знатно  више што се  неповљнијо одржава на животну средину  
обзиром на топографију локалитета и лоцирана индустријска постројења. 
 

Годишњи ток падавина 
 
 Падавине уз температуру ваздуха представљају један од најважнијих 
клиоматолошких елемената и то посебно обзиром да  предметно поднебље се 
више карактерише облачношћу и падавинама него топлотном инсоларношћу, које 
директно утиче на распрострањеност насеља на земљишној површини а тиме и на 
људске активности. Од падавина зависи појава и опстанак вегетације а тиме и 
основа еколошке зависности човека од природе.  

Просечна годишња вреднот падвина у Лозници је 819,5 mm. Познавање 
максималних дневних висина падавина су веома значајан податак како за 
планирање тако и за комуналне службе, водопривреду и пољопрривреду и исти су 
дијаграмски представљени заједно са средњим месечним вредностима: 
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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% 
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Флоре и  фауне, заштићена природна добра, ретке и угрожене биљне и 
животињске врсте и  њихова станишта и  вегетације 
  

 За подручје града карактеристична је велика сложеност и разноврсност 
флоре, као и животињског света, што се огледа у великом броју биљних врста и 
њхових фитоценоза. Географски посматрано централни и западни делови града ,  а 
уз речне токове су равничарски док се већим планински масиви налазе на 
североисточним и јужним деловима. Оваква ситуација условила је развој 
вегетацијских типова а под утицајем антропогеног фактора у нижим деловима 
претежно су заступљене природне ливаде и пољопривредне културе док се у брдско 
планинским пределима налази претежно шумска вегетација. Уз речне токове под 
утицајем повремено и стално присутних вода развија се мочварна вегетација са 
различитим флористичким саставом.  
 Најчешће заступљене врсте на подручју града Лозница су: буква (6,7% од 
укупне дрвене масе), китњак (15,1%),  цер (5,5%) а затим граб, храст-граница, топола 
и остали тврди и меки лишћари.  Неопходно је нагласити да је подручје по степену 
шумовитости изнад просека Региона и Републике. 
 На територији града Лозница не налази се ни један објекат природе нити 
природна територијална целина од важности за шире европске просторе нити од 
значаја на националном нивоу. На самом административном подручју се налазе 
битни природни ресурси који још нису у потпуности истражени нити потпуно 
сагледани за потребе заштите природе. 
 

 

 

 Основне карактеристике пејзажа        
                         
 Подручје  града Лозница спада у подручја са израженим ниско-брежуљкастим 
теренима (100 - 200 мнм) 49 % од укупне површине, и средње брежуљкастим 
теренима (200-300 мнм), 31%.  

 Насеља 
 
Једну од битних одлика анализираног простора, у смислу одређивања 

могућих утицаја на животну средину, представља карактеристика насељености и 
људске популације. Ове чињенице свој пуни смисао имају првенствено због потребе 
да се детаљно истраже могући негативни утицаји на становнике који насељавају 
анализирано подручје.  

 
     Инфраструктура-електроенергетска и ТТ  

 
До промене намене у зони 4 Плана детаљне регулације  индустријске зоне 

,,Шепак,, је дошло на захтев фабрике ,,WАЛY,,  из Лознице. ,,WАЛY,, у зони 3, блок 
3.1. има објекат за производњу чарапа и рубља. Земљиште у обухвату Измена и 
допуна планирано је за изградљу магацина за потребе поменуте фабрике. 

   На посматраном подручју измене Плана налази се ул.Нова10 и Нова 3б као 
део  секундарне саобраћајне мреже.  Измене се односе на то да се на ул.Нова 10 
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укида крак О10-О19 као  и окретница на О19 те се ул.Нова 3б и ул.Нова 10 новим 
решењем спајају. 

 У зони 4. је постојећим планом предвиђено да се задржи постојећа 
трафостница  10/0,4 кВ ,,Стакленик,,. 

По Изменама и допунама Плана детаqне регулације Индустријске зоне 
,,Шепак,, је предвиђено њено гашење обзиром да је на том простору предвиђена 
изградња објеката у функцији постојећег комплекса ВАЛY за који је могуће и 
пожељно да се напаја са јединственог електроенергетског система са РП 35/10 кВ 
,,ВАЛY,, 

Постојећи 10 кВ водови  од улице Републике Српске кроз зону 4.1. за улаз-
излаз у трафостаницу се укудају и спајају у јединствен вод између ТС ,,Зидар,, и ТС 
,,Асвалтна база,,  преко кабловске спојнице у шахти на постојећег коридора улице.   

Планирана електроенергетска канализација и јавна расвета планираних улица које 
се скраћују или укидају се такође скраћује и прилагођава новом саобраћајном 
режиму, што је приказано на графичком прилогу бр. 6. 

 Изменама и допунама Плана детаљне регулације Индустријске зоне ,,Шепак,, се 
не мења планирана мрежа ТТ инфраструктуре. 

 

 

4. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ЗА КОЈЕ СЕ ИЗВЕШТАЈ ОДНОСИ 

 
Приликом израде Стратешке процене утицаја потребно је дати преглед 

постојећег стања и квалитета животне средине на подручју за 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, као и директним увидом у стање на терену. 

 

Постојеће стање 
 
Снабдевање водом 
 
У периоду од када је урађен план детаљне регулације индустријске зоне 

Шепак изведени су радови на доводу магистралног цевовода за водоснабдевање ü 
200мм улицом Републике Српске као и развод дуж ул.. Планирана 1 и 2 и 3 као 
дистрибутивна мрежа.  

Такође је обезбеђена потреба за противпожарне потребе.  
 

Одвођење отпадних вода 
 
- Фекалне отпадне воде 

 
 На простору обухваћеним планом изведена је фекална канализациона мрежа у 
улицама 1. , 2. , као и црпна станица али још није пуштена у функцију .  
 

- Атмосверске воде 
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У оквиру обухвата плана изведена је кишна канализација у планираној 1 као и 2 

и делом у планираној 10 .  
 
Подземне воде 
 
Посебни истражни радови на локацији зоне нису рађени већ су коришћени 

истражни радови који су рађени за поребе предузећа ''ВАЛY'' . Стање подземних 
вода детерминишу реципијенти у окружењу а то су река Штира , река Трбушница 
као и река Дрина . У хидрогеолошком погледу може се констатовати да је у слоју 
шљунка формирана издан подземних вода јачег капацитета.  

 
Одбрана од поплава 
 

 Индустријска зона " Шепак " налази се између водотока реке Дрине , Штире и 
Трбушнице . Поред свих ових водотока су  изграђени заштитни одбрамбени насипи , 
тако да је цела зона безбедна са становишта угрожености  од поплава . Потребно је 
поставити адекватан дебљи поклопац на постојећем уливу вискозиног канала у реку 
Штиру како се неби враћала вода у брањени простор.  
              
              Планирано стање  
 

Снабдевање водом 
 

 Снабдевање водом за санитарне , противпожарне и уобичајене технолошке 
потребе могуће је решити преко постојећег градског водоводног система . Било би 
корисно размотрити могућност снабдевања водом за технолошке  као и ПП потребе 
из локалног аутономног система из подземља , с обзиром да је издашност из 
подземља потврђена кроз истражне хидрогеолошке радове за потребе предузећа 
''ВАЛY'' .  
            Дуж трасе цевовода поствљати  противпожарне хидранте према прописима . 
Уколико је овај простор у функцији постојећег комплекса ВАЛY то је могуће и 
пожељно да се систем водоснабдевања повеће са постојећим системом комплекса 
уколико је то технички изводљиво на бази хидрауличког прорачуна потрошње. 
 Положај планираних инсталација је дат у одговарајућем графичком прилогу 
Хидротехничке инфраструктуре , у пригодној размери . 
 

Одвођење отпадних  и атмосферских вода 
 

Програмом се планира сепаратни систем каналисања . Сви радови на 
канализационој мрежи су у функцији заштите површинских и подземних вода на том 
простору . 

 
 Фекална канлизација 

 
Конфигурација терена као и положај реципијената је такав да диктира 
концепцију каналисања . Уколико је овај простор у функцији постојећег 
комплекса ВАЛY , као што је претходно речено , то је могуће и пожељно да 
се систем каналисања фекалних и санитарних вода повеже са постојећим 
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системом и отпадне воде одведу на систем за пречишћавање који је већ 
изграђен у кругу постојећег комплекса. 
Предузеће ''ВАЛY'' има свој предтретман отпадних вода па се исте могу 
упустити у кишну канализацију или у канал поред комплекса али под 
условима из плана. 
 

 Кишна канлизација 
 

Концепт каналисања  атмосверских вода диктирају потенцијални 
реципијенти . Као могући реципијенти су река Штира и река Трбушница . На 
основу извршених геодетских радова постављена је концепција да се део 
територије зоне одводи у реку Штиру преко Вискозиног канала , а део одведе 
у реку Трбушницу  гравитационо . Вискозин канал би у тренуцима високог 
нивоа  воде у реци Штири служио као ретензиони простор .  

С обзиром да је терен релативно раван и да положај реципијента 
диктира дубине укопавања , а да је потребно усвојити интензитет падавина на 
који је потребно рачунати димензије цевовода . Постојећи колектор којим се 
атмосверске воде одводе од постојећег комплекса је већ изведен и у функцији 
је и исти је димензионисан на количину воде која ће дотећи са овог простора 
па је потребно само извршити прикључак на исти. Измене се односе на део 
којим се само скраћује траса цевовода. 
 На графичком прилогу Хидротехничка инфраструктура дат је приказ 
постојеће и планиране хидро инфраструктуре . 

 
Бука. 
 
 Проблеми везани за буку нису заступљени у већој мери, а детаљнији подаци 

не постоје јер се до сада нису спроводила одговарајућа мерења нивоа буке у 
комуналној средини. Извори буке који могу допринети њеном повећању изнад 
дозвољеног нивоа везују се за околину привредних објеката и најоптерећеније 
деонице  магистралног пута М 4 и улице Републике Српске . 

 

У погледу заштите животне средине,  у подручју индустријске зоне 
идентификовани су: 

 
Проблем одлагања комуналног и индустријског отпада.  

   Проблем угрожености од буке од саобраћаја  и грејања из котларнице( 
детаљнији подаци не постоје јер  се до сада нису спроводила одговарајућа мерења 
нивоа буке). 

 

4.1.  Анализа и оцена стања квалитета ваздуха 

 
4.1.1. Анализа квалитета ваздуха 

Загађеност ваздуха представља све већи проблем градова. Јавља се као 
последица урбанизације, индустријализације и развоја саобраћаја. 

На степен загађености ваздуха утиче већи број фактора који се могу поделити 
на сталне и променљиве, тј. на факторе који су ван човекових утицаја и факторе које 
човек може контролисати. У сталне факторе спадају: орографски услови, 
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конфигурација терена, распоред површина и објеката у граду - планска и 
урбанистичка решења, као и метеоролошки фактори/елементи (температура и 
влажност ваздуха, ваздушни притисак, правац и брзина ветра, количина и распоред 
падавина). У променљиве факторе спадају: повећање/смањење капацитета објеката 
који представљају емитере загађујућих материја у ваздух, изградња нових објеката 
који емитују загађујуће материје у ваздух, промена фреквентности саобраћаја и сл. 
Загађивање ваздуха у индустријској зони је минимално и последица је грејања 
(котларнице од сагоревања природнг гаса-еколошког енергента) и одвијања 
саобраћаја.  
 

  4. 1.2. Контрола квалитета ваздуха 

Испитивање степена загађености на територији Лознице обавља се, уз мање 
прекиде, од 1973. године. Сагледавање степена загађености ваздуха спроводи се у 
циљу заштите здравља становништва. Праћењем стања загађености ваздуха 
обезбеђује се и сагледавање утицаја предузетих мера заштите на квалитет ваздуха. 

У  Лозници  систематски се врши праћење имисије на једном мерном месту  
 Здравствени центар Др. Миленко Марин 
Систематским мерењима испитује се присуство класичних загађујућих материја, и 
то: 

- сумпор-диоксида, 

- чађи и 

- таложних материја (аероседимената). 

Мерења врши Завод за заштиту здравља "Вера Благојевић" Шабац - 
Хигијенско-епидемиолошка служба Лозница. 

 
 

4.1.3    Карактеристике главних извора емисије и  дејство загађујућих материја 
 
Мобилне изворе загађивања чине сва транспортна средства која као погонско 

гориво користе бензин, дизел, керозин и смешу пропан-бутан. Сагоревањем 
погонског горива долази до трансформисања хемијске енергије у механичку. Ова 
трансформација праћена је емитовањем гасовитих загађујућих супстанци и чврстих 
честица у облику чађи.  

У емитованим загађујућим супстанцама налазе се гасовите  супстанце као 
што су делимично оксидовани угљоводоници алдехиди (акролеин и формалдехид ), 
бензо пирен , CО, СО2, амонијак, органске киселине, паре олова и халогениди.  

Негативно дејство ових загађујућих супстанци се огледа и у формирању 
посебног вида загађења ваздуха познатог као фотохемијски смог. 
 Оксидација угљоводоника атомским кисеоником или молекулом озона је 
формирање фотохемијских оксиданата лакриматора (R-CO-OONO2). Најчешће 
оксидацијом угљоводоника атомским кисеоником или молекулом озона долази до 
формирања пероксиацетил-нитрата (PAN), пероксибензол-нитрата (PBzN), 
пероксибутрил-нитрата (PBN) и пероксипропионског-нитрата (PPN). 
Лакриматори доводе до оштећења биљних хормона, до оштећења мембранске 

структуре хлоропласта а и у малим концентрацијама надражује очи и дисајне органе 

човека. 



                   
   

       34                                 

Емисија угљоводиника 

Са становишта аерозагађења под појмом угљоводоника подразумевају се они 

органски спојеви који се могу појавити у гасовитој фази у ваздуху урбаних и 

индустријских средина. То су углавном спојеви који у својој молекули имају до 12 C 

атома.  

Спојеви са молекулом која садржи више од 12 C атома не могу се очекивати у 

гасовитој фази атмосфере. Такви спојеви се могу очекивати у виду честица.   

Под утицајем сунчеве радијације атмосферски азотов оксид квантитативно 

прелази у азотов диоксид при чему долази до апсорпције сунчеве енергије од стране 

азотовог диоксида и до одговарајуће интеракције са угљоводоницима. То је тзв 

фотолитички циклус азотова диоксида који је шематски приказан на следећој слици: 

                               

Угљоводоници присутни у атмосфери реагују дајући као производе 
секундарне полутанте и реакционе интермедијере који играју значајну улогу као 
аерозагађивачи. Они учествују у фотолитичком циклусу реакцијом са кисеоником 
или озоном уз настанак слободних радикала.  

Брзине ових реакција су различите и зависе од врсте угљоводоника, као и од 
низа других фактора. Самим тим и брзина елиминације емитованих угљоводоника из 
атмосфере је различита  за различите врсте угљоводоника. Брзина елиминације 
угљоводоника зависи од степена њихове реактивности. Тако је, после одређеног 
времена након емисије угљоводоника њихов састав у атмосфери сасвим различит од 
оргинално емитованог састава. Садржај реактивнијег угљоводоника се смањује 
далеко брже од мање реактивних спојева. На ово у првом реду утиче соларна 
радиајција и остали присутни полутанти који учествују у фотолитичком циклусу. 
 Производи фотохемијаских реакција у атмосфери, у којима активно учествују 
и угљоводоници, су углавном интермедијери који су способни да ступају у даље 
реакције, односно поседују такве карактеристике које су значајне за аерозагађење.  
 Један од најзначајнијих производа тих реакција је озон О3    веома реактивна и 
токсична форма кисеоника. Озон игра веома важну улогу у деградацији 
угљоводоника, посебно олефина.  
 Количина и састав угљоводоника у атмосфери урбаних средина, у зависности 
од концентрације азотових оксида и метеоролошких фактора, одређује и количину 
озона који настаје у фотолитичком циклусу. Алдехиди су главни производ 
фотооксидације угљоводоника, као производ реакције угљоводоника са озоном, 
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кисеониковим атомом или слободним радикалима.  У атмосфери се појављује у 
највећем обиму формалдехид и акролеин. Предпоставља се да формалдехид у 
укупној количини алдехида учествује са 50 % док акролеин са 5 %.  

Укупни угљоводоници немају директни токсиколошки утицај на људе и 
животиње изузев ароматичних и полицикличних ароматичних угљоводоника. 
Међутим, они имају токсични утицај преко фотохемијских оксиданата који настају  
под утицајем угљоводоника.  
 Ациклични угљоводоници  су углавном биолошки и биохемијски инертни, 
спојеви са мањом молекулом имају  одређене анестетске, осбине нарочито олефини, 
алициклични угљоводоници делују као анестетици и депресанти уз мали степен 
токсичности, не акумулирају се у ћелијама  организма тако да је њхово токсично 
деловање занемарљиво код концентрација које се појављују у атмосфери. 
 Циклични  угљоводоници су биохемијски и биолошки активни а паре делују 
иритирајуће на човека.  
 Алдехиди ( формалдехид, акролеин) делују иритирајуће, ефекат опада са 
порастом молекуле алдехида. Поједини алдехиди делују алергијски док већина има 
анестетске особине.  

Примећена су четири типа утицаја алдехида на човека: примарна иритација, 
алергија, анестетски утицај и патолошки утицај. 

 
Природни гас, на први поглед, може се сматрати врло незанимљивим гасом - 

без боје је и мириса, провидан у својој чистој форми. Сасвим незанимљиво - осим 
чињенице да је запаљив, а када је запаљен даје велику количину енергије. Природни 
гас сагорева чисто и у атмосферу емитује ниске количине потенцијално штетних 
нуспродуката за околину. 

Подземна налазишта природног гаса су утврђена на дубинама од неколико 
метара па до више од 5 хиљада метара, под притиском некад вишим и од 300 бар, и 
температурама вишим и од 180 °Ц, зависно од дубине налазишта. 

Најчешће се налази као гасна капа у нафтним лежиштима, али нису ретка ни 
чиста гасна поља, без присутности нафте. Широко је распрострањен у седиментним, 
а налази се и у еруптивним стенама. 

Природни гас је запаљива мешавина угљоводичних гасова. Састав природног 
гаса је већином гас метан, али такође може садржати етан, пропан, бутан и пентан. У 
својој најчистијој форми, какав је природни гас који се испоручује широкој 
потрошњи, он је скоро чисти метан. 

 
Типичан састав природног гаса 

Metаn (CH4) 97 % 

Etаn (C2H6) 0,919 % 

Propаn (C3H8) 0,363 % 

Бutаn (C4H10) 0,162 % 

Ugљen-dioksid (CO2) 0,527 % 

Kiseonik (O2) 0-0,08 % 

Аzot (N2) 0,936 % 

Retki gasovi (A,He, Ne, Xe) у траговима
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Након што се црпљењем доведе на земљину површину, природни плин се 
чисти од примеса као што су вода, други гасови, остаци нафте и механичке 
нечистоће, да би се довео у границе прописаног квалитета. 

Након прочишћавања, природни гас се транспортује гасоводима великих 
пречника у чијем саставу су компресорске станице, складишта, мерне и регулационе 
станице до примопредајних станица, а затим се системима дистрибуције 
транспортује до крајњих корисника. 

 
Техничке карактеристике природног гаса 
 
Сагоревање природног гаса 
За потпуно сагоревање јединичне запремине (1 м3) природног гаса потребно 

је приближно 2м3кисеоника. 
 
             Природни гас сагорева без дима, без имало чађи и не ствара пепео. Такође, у 
продуктима сагоревања нема сумпордиоксида нити угљенмоноксида, те 
сагоревањем не проузрокује аерозагађење. 
 
 

Основне термоенергетске карактеристике 
 

У зависности од његовог квалитета, основне термоенергетске карактеристике 
природног гаса се крећу у следећим границама: 

 
 
 
 
 

Вобе индекс W= 44,6 do 54,0 [MJ/m3] 

Горња топлотна моћ Hg = 30,2 do 47,2 [MJ/m3] 

Доња топлотна моћ Hd = 27,2 do 42,5 [MJ/m3] 

Релативна густина d= 0,55 do 0,75 [kg/Sm3] 

Температура паљења T= 595 do 640 [°C] 
 

Еколошки најприхватљивије гориво управо је природни гас. 
Карактеристике емисија CO2, SO2 i NOX код фосилних горива: 
CO2 - сагоревањем природног гаса ослобађа се приближно једна половина 

количине CO2 која се ослобађа спаљивањем угља. CO2 проузрокује појачање ефекта 
стаклене баште и глобалног пораста температуре.  

SO2 - углавном се ослобађа спаљивањем угља и течних горива. Природни гас 
практично не производи SO2. SO2 проузрокује закисељење околине.  

NOX - сагоревањем природног гаса ослобађају се мање количине азотних 
оксида, него спаљивањем других фосилних горива. NOX такође проузрокује 
закисељење околине (заједно са SO2 и амонијаком)  
 
 
              ПРЕДЛОГ МЕРА 
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С обзиром да постоји потреба и друштвени интерес за спровођењем мера 
заштите ваздуха од загађивања, ради заштите здравља људи, културних, матерјалних 
и природних добара, неопходно је : 

На основу Закона о ваздуху ('' Сл. Гласник РС'', бр. 36/09) урадити програм 
контроле  ваздуха. 
• обезбедити контролу процеса сагоревања у котларници и њиховог 
одржавања; 
• обавитити едукацију новозапослених радника у котларници; 
• код пројектовања и изградње објеката посебну пажњу посветити питању 
термоизолације, као рационалној мери за смањење утрошеног горива; 
• обезбедити уредније чишћење и прање саобраћајница и поплочаних 
површина нарочито у летњим месецима, када су вредности аероседимената и 
највеће, као и правовремено одношење смећа; 
 
4.2.  Анализа и оцена стања квалитета вода 
 

Проблему загађивања површинских и подземних вода, као и заштити вода, 
мора се посветити посебна пажња, с обзиром на то да је вода један од највреднијих 
ресурса на овом подручју. Основни узрок загађивања вода представља упуштање 
непречишћених отпадних вода у реципијенте 
 
4. 2.1. Изворишта  
 

Индустријска зона се снабдева санитарном водом из изворишта подземних 
вода Зеленица и Горње поље, која се налазе у алувијону реке Дрине, а у оквиру КО. 
Бања Ковиљача. Вода која се црпи из подземља је је јако доброг квалитета, хемијски 
и бактериолошки исправна, и није потребна посебна прерада воде да би се пустила у 
употребу. Општина Лозница је донела Одлуку о зонама заштите Регионалног 
изворишта водоснабдевања " Зеленица" још 1988 године, а 1998 године Скупштина 
општине Лозница донела је нову одлуку која покрива и "Горње поље" и којом су 
дефинисане зоне санитарне заштите регионалног изворишта водоснабдевања. 

Постоји могућност снабдевања објеката који ће бити изграђени у 
индустријској зони водом за противпожарне потребе и потребе индустрије из 
сопствених бунара.  

Угроженост изворишта од стране објеката који ће бити изграђени на обухвату 
индустријске зоне која се обрађује у овом докунту не постоји.  

 
  4.2.2. Фекалне воде 

На простору обухваћеним планом изведена је фекална канализациона мрежа у 
улицама 1. , 2. , као и црпна станица али још није пуштена у функцију .  

Конфигурација терена као и положај реципијената је такав да диктира 
концепцију каналисања . Уколико је овај простор у функцији постојећег комплекса 
ВАЛY , као што је претходно речено , то је могуће и пожељно да се систем 
каналисања фекалних и санитарних вода повеже са постојећим системом и отпадне 
воде одведу на систем за пречишћавање који је већ изграђен у кругу постојећег 
комплекса. 

Предузеће ''ВАЛY'' има свој предтретман отпадних вода па се исте могу 
упустити у кишну канализацију или у канал поред комплекса али под условима из 
плана 
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Атмосферска канализација 

У оквиру обухвата плана изведена је кишна канализација у планираној 1 као и 
2 и делом у планираној 10 .  

Концепт каналисања  атмосверских вода диктирају потенцијални реципијенти 
. Као могући реципијенти су река Штира и река Трбушница . На основу извршених 
геодетских радова постављена је концепција да се део територије зоне одводи у реку 
Штиру преко Вискозиног канала , а део одведе у реку Трбушницу  гравитационо . 
Вискозин канал би у тренуцима високог нивоа  воде у реци Штири служио као 
ретензиони простор .  

С обзиром да је терен релативно раван и да положај реципијента диктира 
дубине укопавања , а да је потребно усвојити интензитет падавина на који је 
потребно рачунати димензије цевовода . Постојећи колектор којим се атмосверске 
воде одводе од постојећег комплекса је већ изведен и у функцији је и исти је 
димензионисан на количину воде која ће дотећи са овог простора па је потребно 
само извршити прикључак на исти. Измене се односе на део којим се само скраћује 
траса цевовода. 

На графичком прилогу Хидротехничка инфраструктура дат је приказ 
постојеће и планиране хидро инфраструктуре . 
 

  4.5. Анализа и оцена стања квалитета земљишта 
Земљиште је отворен систем пошто се у њему непрекидно одвијају одређени 

процеси и реакције који подразумевају размену материје са околином, транслокације 
и трансформације материјала унутар самог земљишта. Процеси и реакције који се 
одвијају у земљишту су веома комплексни јер укључују хемијске, биолошке и 
физичке реакције али се, такође, налазе под утицајем климе, вегетације и других 
организама. Сви ови процеси у земљишту се могу одвијати симултано.  

Основне хемијске особине земљишта                                       

- pH вредност u KCl и H2O  
 - садржај CaCO3 (%) 

     - садржај хумуса (%) 
       - садржај укупног Н (%) 

  - садржај лакоприступачног, Al P2O5 (мг/100г зем.) 
        -садржај лакоприступачног, Al K2O    (мг/100г зем.) 

Важнији путеви контаминације људског организма хазардним материјама 
које се налазе у земљишту 

Проблему заштите земљишта од загађивања се мора посветити потребна 
пажња. Загађивање земљишта је последица различитог антропогеног деловања тако 
да је угрожено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште. Потпуних 
података о обиму његовог угрожавања нема, јер не постоје систематска праћења и 
истраживања. 

Последица је интензиван утицај на природно-еколошке вредности простора 
чиме се умањује његова биолошка и естетска вредност. 

 

   4.6. Анализа и оцена стања нивоа буке 
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Бука у радној и комуналној средини настаје при транспорту и обављању 
различитих делатности. Механизам дејства буке на човека је сложен: бука ствара 
аудитивне и екстрааудитивне и психогене ефекте, којима се придаје све већи значај. 
Поред оштећења слуха, бука делује и надражајно на неуровегетативни систем и 
преко њега доводи до различитих обољења кардиоваскуларног система, дигестивног 
тракта, хормоналних поремећаја итд. Бука као стресогени чинилац умногоме 
доприноси неуротизацији личности, а делујући на централни нервни систем, омета 
нормалан сан, креативан рад, процесе памћења и мишљења као и физиолошки 
дневни биоритам. Бука у току сна доводи до психичког замора и повећања психичке 
раздражљивости, што резултира падом концентрације, успоравањем рефлекса, 
смањењем продуктивности и већим бројем повреда на раду. 

Извори буке који могу допринети њеном повећању изнад дозвољеног нивоа 
везују се за околину привредних објеката и најоптерећеније деонице магистралних и 
регионалних путева. Комунална бука није временски ограничена и делује 
непрестано, чак и у времену одређеном за одмор, спавање и рекреацију. Бука од 
саобраћаја је дисконтинуирана и јавља се и ноћу, на њу је навикавање тешко могуће, 
што неповољно утиче на нормалан сан и опоравак од организма. Положај 
саобраћајнице у самом граду у условима друмског путничког, аутобуског и теретног 
саобраћаја умногоме доприноси повећању буке у граду. Улична бука се мења у 
различитим деловима града у зависности од фреквенције саобраћаја, структуре 
возила, успона терена, ширине улице, врсте коловоза (подлоге), зеленила, висине и 
распореда зграда. 

На територији града Лознице се не врши систематско мерење нивоа 
комуналне буке. Мерење нивоа буке у животној средини би требало да се спроводи 
према Правилнику о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл. гласник РС", 
бр.54/92). 

 

 

   4.7.  Отпад 

   4.7.1. Планови управљања отпадом 

Интегрално управљање отпадом подразумева сагледавање отпада од његовог 
настајања, минимизације, преко сакупљања, транспорта, третмана и одлагања. 
Систем за прикупљање, прераду и коначно одлагање комуналног чврстог отпада 
заснива се на следећој хијерархији: 

- Предузимање свих акција у циљу минимизирања отпада на месту настајања; 
- Обнављање материјалних ресурса на местима настајања отпада кроз 

примарну и/или секундарну селекцију и рециклажа тако издвојених секундарних 
сировина; 
- Алтернативно, зависно од бројних фактора: 
- Коначно одлагање непрерађеног отпада на санитарну депонију; 
- Прерада отпада у постројењу за обнављање материјалних и енергетских 

ресурса, па коначно одлагање инертног остатка и пепела на санитарну депонију 
и опасног отпада на депонију опасног отпада ; 

-.Компостирање отпада. 
 - Савремену опрему за обнављање материјалних, а поготово енергетских 
ресурса, која функционише без неповољног еколошког утицаја на животну средину 
карактерише висока цена и велика техничко-технолошка сложеност. Зато су и 
инвестициона улагања која треба извршити у релативно кратком року велика. При 
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пројектовању оваквих постројења искључен је било какав генерализован приступ, 
будући да свако поједино постројење мора бити у високом степену прилагођено 
специфичним локалним условима, а пре свега расположивој количини отпада и 
потребама индустрија која мора редовно откупљивати добијене секундарне сировине 
и енергију. 

Нацрт Националне Стратегије за управљање отпадом Републике Србије 
разматра следеће опције управљања отпадом: 

 
1. Смањење отпада на извору, 

2. Поновна употреба, 

3. Рециклажа, 

4. Компостирање, 

5. Анаеробна дигестија, 

6. Инсинерација отпада, 

  7.Остали поступци третмана отпада (пиролоза, гасификација, плазма 

процес,отпад као гориво), 

            8. Одлагање отпада на депоније. 

Имајући у виду тренутну ситуацију у социјалном, техничком и економском 
смислу, краткорочно (5 година) у Граду лозници треба применити опције: поновна 
употреба отпадних материјала, селекција - примарна и секундарна, рециклажа, кућно 
компостирање и одлагање отпада на депонији .  

Управљање отпадом је спровођење прописаних мера поступања са отпадом у 
оквиру сакупљања,транспорта, складиштења, поновног искоришћења и одлагања 
отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о одлагалиштима после 
затварања. Управљање отпадом се врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик 
по угрожавање здравља и живота људи и животне средине контролом и мерама 
смањења: загађења воде, ваздуха и земљишта; опасности по биљни и животињски 
свет; опасности од настајања удеса, пожара или експлозије; негативних утицаја на 
пределе и природна добра посебних вредности инивоа буке и непријатних мириса. У 
оквиру планова управљања отпадом издвајају се: 

 
- Локални планови управљања отпадом  
- Планови управљања отпадом за постројења за која се издаје интегрисана 

дозвола 
- Радни план постројења за управљање отпадом 
- Планови управљања отпадом за предузећа 
З А К О Н О М О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ "Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 

88/2010) уређују се: врсте и класификација отпада; планирање управљања отпадом; 
субјекти управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; 
организовање управљања отпадом; управљање посебним токовима отпада; услови и 
поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и 
база података; финансирање управљања отпадом; надзор, као и другa питања од 
значаја за управљање отпадом. 

Управљање отпадом је делатност од општег интереса. 
Циљ овог закона је да се обезбеде и осигурају услови за: 
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1) управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и 
животна средина; 

2) превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и 
рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности од 
његовог штетног дејства на здравље људи и животну средину; 

3) поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних 
сировина из отпада и коришћење отпада као енергента; 

4) развој поступака и метода за одлагање отпада; 
5) санацију неуређених одлагалишта отпада; 
6) праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада; 
7) развијање свести о управљању отпадом. 
 

Начин управљања отпадом 
 

Управљање отпадом врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по 
угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама 
смањења: 

 
1) загађења вода, ваздуха и земљишта; 

2) опасности по биљни и животињски свет; 

3) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара; 

4) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности; 

5) нивоа буке и непријатних мириса. 

 

 

 

Отпад се генерално дели на: 
-контролисани ( отпад из домаћинства-комунални отпад, комерцијални 

и индустријски отпад) и 
-неконтролисани (пољопривредни отпад и отпад из рударства и 

каменолома). 
 

Комунални отпад је отпад који настаје у домаћинству (кућни отпад), као и 
други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства. 

 Комерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, 
институцијама и другим организацијама, које се у целини или делимично баве 
трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, 
осим отпада из домаћинства и индустријског отпада. 

Индустријски отпад је отпад из било које индустрије или са локације на 
којој се налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из 
рудника и каменолома. 

У зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и 
животну средину, отпад може бити: 

- неопасан, 

- инертан, 
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- опасан 

 
Неопасан отпад је отпад који, због своје количине, концентрације или 

физичке, хемијске и биолошке природе, за разлику од опасног отпада, не угрожава 
здравље људи или животну средину и нема карактеристике опасног отпада. 

Инертан отпад је отпад који није подложан било којим физичким, хемијским 
или биолошким променама; не раствара се; не сагорева или на други начин физички 
или хемијски реагује; није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге 
материје са којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења 
животне средине или угрози здравље људи; не поседује ни једну од карактеристика 
опасног отпада (акутна или хронична токсичност, инфективност, канцерогеност, 
радиоактивност, запаљивост, експлозивност). 

Опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији 
опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље 
људи, као и здравље животиња, и има најмање једну од опасних карактеристика 
(експлозивност, запаљивост, склоност оксидацији, органски је пероксид, акутна 
отровност, инфективност, склоност корозији, у контакту са ваздухом ослобађа 
запаљиве гасове, у контакту са ваздухом или водом ослобађа отровне супстанце, 
садржи токсичне супстанце са одложеним хроничним деловањем, као и екотоксичне 
карактеристике), укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте 
упакован. 

Отпад се, према Каталогу отпада, разврстава у двадесет група у зависности од 
места настанка и порекла. Каталог отпада се користи за класификацију свих врста 
отпада, укључујући и опасан отпад и потпуно је усаглашен са каталогом отпада ЕУ, 
који је урађен да створи јасан систем за класификацију отпада унутар ЕУ. Каталог 
ствара основу за све националне и међународне обавезе извештавања о отпаду као 
што су обавезе везане за дозволе за управљање отпадом, националне базе података о 
отпаду и транспорт отпада. Каталог отпада се повремено допуњава и ажурира. 

У најкраћем - Основни циљ плана управљањем отпадом је да се максимално 
смањи утицај отпада на људско здравље и животну средину, очување ресурса и да се 
отпад посматра као значајан ресурс који треба максимално искористи. 

 
 

5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР 
ИНДИКАТОРА 

 
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 " као и „Просторни план града Лознице“. Стратешки циљеви 
заштите животне средине дати одредбама ППРС представљају факторе очувања 
еколошког интегритета простора, односно рационалног коришћења природних 
ресурса и заштите животне средине. 

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 
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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. 

 

   5.1. Oпшти циљеви стратешке процене 

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, као што је 
наведено, подржавају опште циљеве постављене плановима вишег реда и били би: 

-Обезбеђивање квалитетне животне средине, што подразумева чист ваздух, 
довољне количине квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, затим очуваност 
пољопривредног земљишта, екосистема и биолошке разноврсности, квалитетне 
површине за рекреацију и туризам, уређеност насеља и сл; 

-Постизање рационалне организације, уређења и заштите простора 
усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању 
природним ресурсима (пољопривредно земљиште, шуме, 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; 
 -Предузимање 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. 

Општи циљеви стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева 
у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева 
заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и циљева заштите животне 
средине дефинисаним у међународним документима, као што су "Закључци Светског 
самита о одрживом развоју" (Јоханесбург, 2002), "Животна средина за Европу" 
(Кијев, 03) и бројне конвенције о заштити животне средине којима је приступила 
наша земља. 

На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у 
плановима и стратегијама дефинисани су општи циљеви стратешке процене: 

• управљање квалитетом ваздуха, 

• заштита од буке, 

• управљање водама, 

• заштита и коришћење земљишта, 



                   
   

       44                                 

• управљање отпадом, 

• климатске промене, 

• очување биодиверзитета и унапређење предела, 

• заштита културно-историјске баштине, 

• насеља становништво и људско здравље, 

• јачање   институционалне   способности   за   заштиту   животне 
средине. 

 
У оквиру плана, наведеним општим циљевима мора се посветити пажња кроз 

интегрисање аспеката заштите животне средине у све секторе плана, почев од 
намене земљишта, преко земљишне политике, привредног развоја, планирања и 
унапређења саобраћаја, унапређења пољопривреде, управљања водама, енергијом и 
отпадом итд. Стога, заштита животне средине од загађивања треба да се оствари на 
следећим начелима: 

• превенција и предострожност, за активности које могу да изазову 
негативне утицаје на околину или еколошки ризик, применом система 
процене утицаја на животну средину пре доношења инвестиционих 
одлука, 
• заштита, заштита водних ресурса, заштићених природних и културних 
добара и шумских површина су приоритетне активности, 
• усклађеност, усклађивање привредног, технолошког и урбаног развоја 
са природним ресурсима и еколошком капацитетом средине, 

• управљање, управљање потрошњом необновљивох ресурса у складу са 
критеријумима одрживост и развоја и коришћења простора, 

•  рационалност, рационалније коришћење воде, енергије, минералних 
сировина и земљишта у свим привредним делатностима и насељима, 
• минимизирање, смањење количине отпада, увођење рециклирања и 
безбедно депоновање свих врста отпада, 
• санација, санирање стања еколошких "црних тачака" града и 
постојећих еколошких проблема. 

Посебни циљеви заштите животне средине планског подручја произлазе из 
анализе стања животне средине и значајних питања, проблема, ограничења и 
потенцијала планског подручја, као и приоритета за решавање еколошких проблема, 
а у складу су са општим циљевима и начелима заштите животне средине. 

Посебни циљеви стратешке процене чине мерило кроз које се 
третирају/проверавају ефекти плана на животну средину. Они треба да обезбеде 
субјектима одлучивања јасну слику о суштинским утицајима плана на животну 
средину, на основу које је могуће донети одлуке које су у функцији заштите животне 
средине и реализације основних начела одрживог развоја. 

 
Избор индикатора 

 

На основу дефинисаних општих и посебних циљева врши се избор 
одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене утицаја 
на животну средину. Индикатори представљају један од инструмената за систематско 
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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 представљају 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. 

Показатељи одрживости представљају све популарније средство за 
дефинисање 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. 

У оквиру Стратешке процене утицаја избор индикатора ће се извршити из 
"Основног сета УН индикатора одрживог развоја". Овај сет индикатора заснован је 
на концепту "узрок-последица-одговор". Индикатори "узрока" означавају људске 
активности, процесе и односе који утичу на животну средину, индикатори 
"последица" означавају стање животне средине, док индикатори "одговора" 
дефинишу политичке опције и остале реакције у циљу промена "последица" по 
животну средину. 

 
Да би индикатори били поуздани, применљиви на свим нивиома планирања 

као и инструмент за поређење, неопходан је усаглашени систем праћења који 
подразумева: јединствене показатеље, јединице мерења, метод мерења, период 
праћења, начин обраде и приказивање резултата. Тешкоћу представља чињеница да 
се подаци прикупљају на разним нивоима и у разним институцијама па, стога, за 
сада нису усаглашени. Методолошки стандардизовање процедура као и прикупљање 
и достављање неопходних података од овлашћених организација је суштински 
предуслов за унапређење употребе индикатора у планирању и заштити простора. 

 
 

6. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА 
СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
У смислу смањивања и елиминисања могућих промена и негативних утицаја 

на животну средину неопходно је поштовање 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 .  

Као што је већ истакнуто, циљ израде стратешке процене утицаја предметног 
плана на животну средину је сагледавање могућих негативних утицаја планских 
решења на квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово 
смањење, односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском 
регулативом. Да би се постављени циљ остварио, потребно је сагледати Планом 
предвиђене активности и мере за смањење потенцијално негативних утицаја. 
Повољност у овом Ивештају је то што су израда плана и стратешке процене два 
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процеса која у овом случају  теку паралелно, међусобно се  допуњавају, па је 
могућност већа да одређена планска решења могу бити прихватљива са аспекта 
заштите 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 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. 

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

 
1. Варијанта да се план не усвоји и не имплементира, и 

2. Варијанта да се план усвоји и имплементира. 

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

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

Такође, имплементација плана не производи стратешки значајне негативне 
утицаје на целом планском подручју. Негативни утицаји су ограниченог карактера и 
по интензитету и по просторној размери. Са друге стране, идентификован је читав 
низ позитивних значајних утицаја плана од којих су најзначајнији они из области 
заштите животне средине, заштите природних и културних добара, управљања 
природним ресурсима и инфраструктуре (саобраћајне и комуналне). 

 

6.1. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање 
позитивних утицаја на животну средину 

У случајевима где је процењено да може доћи до значајног потенцијално 
негативног утицаја потребно је предузети одговарајуће мере заштите. Такође, 
израдом студија Процена утицаја појединачних пројеката и Стратешких процена 
утицаја за хијерархијски ниже планске документе дефинисаће се додатни услови 
заштите животне средине након чега се може отпочети са реализацијом активности 
које су идентификоване да ће имати значајан негативан утицај. 

Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји на животну средину 
сведу у границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или 
отклањању сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину. 
 
6.1.1. Планска концепција заштите животне средине 
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Сагледавајући проблематику заштите животне средине, са просторно-
функционалног аспекта, подручје дела индустријске зоне представља релативно 
очуване природне средине у појединим деловима . 

Планска концепција заснива се на заштити и унапређењу квалитета животне 
средине у дефинисаним просторно-еколошким зонама применом мера и правила 
коришћења простора и грађења. То подразумева примену свих адекватних мера 
заштите животне средине које ће бити прописане након дефинисања планских 
решења. Такође, ефикасним режимима и правилима изградње, коришћења и уређења 
простора може се унапредити стање квалитета животне средине. 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
 

1. У деловима комплекса центра намењеног за пословање, обављати 
искључиво делатности које не угрожавају квалитет животне средине, не производе 
буку или непријатне мирисе, односно не умањују квалитет боравка у објектима и 
њиховој околини 

2. Применити опште и посебне санитарне мере и услове у складу са законом и 
важећим прописима којима се уређује област санитарног надзора, у случају да се на 
делове комплекса или планиране активности примењују одредбе наведених прописа 

3. Пре почетка коришћења објеката обезбедити прикључење комплекса 
центра на постојећу и планирану комуналну инфраструктуру, у свему у складу са 
урбанистичким условима за уређење простора утврђеним урбанистичким планом; 
обезбедити потребне количине воде за рад комплекса, укључујући унутрашњу и 
спољну хидрантску мрежу, односно захтеве противпожарне заштите; испоштовати 
посебне услове/сагласности које су утврдили надлежни органи и организације 

4. Спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине, које 
се односе на заштиту вода с ходно Закону о водама ("Службени гласник РС", 
бр.30/2010)  и ваздуха у складу са Законом о ваздуху ('' Сл. Гласник РС'', БР. 36/09)  , 
заштиту од буке с ходно Закону о заштити од буке ('' Сл. Гласник РС'', БР. 36/09)  ,  

5. При пројектовању и изградњи магацина, планирати и применити мере и 
услове прописане за коришћење и изградњу ове врсте објеката 

6. Применити неопходне мере за правилно и безбедно чување и руковање 
хемијским средствима ( ако их има) , хемикалијама и производима који их садрже, у 
складу са законом и важећим прописима којима се уређује управљање хемикалијама 

7. Спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, просипање, 
исцуривање хемикалија; танкване или посуде за прихват целокупне количине 
трансформаторског уља у случају планирања ТС са уљним трансформаторима, 
односно горива из дизел-електричног агрегата), као и мере за отклањање последица 
у случају удесних ситуација; прибавити сагласност надлежног органа за предвиђене 
мере заштите од пожара 

8. Обезбедити посебан простор, потребне услове и опрему за сакупљање, 
разврставање и привремено чување различитих отпадних материја (комунални и 
амбалажни отпад, рециклабилни материјал, отпад од чишћења сепаратора масти и 
уља и отпадних вода из објекта и др.), у складу са законом и другим прописима 
којима се уређује поступање са секундарним сировинама, опасним и другим 
отпадом, до предаје лицу са којим је закључен уговор, а које је регистровано и има 
дозволу за управљање отпадом (складиштење, третман, одлагање и сл.) 

9. Извршити уређење и озелењавање слободних површина (травњаци, 
жбунаста и висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења 
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10. Спроводити одговарајући програм праћења утицаја на животну средину, 
који се односи на мерења емисије отпадних гасова (гаража, котларница и сл.), 
контролу квалитета отпадних вода након третмана, евентуално емитовану буку, у 
складу са важећим прописима 

 

 

7. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА НА НИЖИМ 
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
   7.1. Стратешке    процене    на    нижим    хијерархијским нивоима 

За планове нижег реда одлука о приступању изради стратешке процене 
доноси се у складу са одредбама из чланова 5. и 6. Закона о СПУ, ако се на планском 
подручју планирају два или више пројеката обухваћених Уредбом о пројектима за 
које се израђује студија о процени утицаја на животну средину. Израда стратешких 
процена на нижем хијерархијском нивоу биће регулисана у складу са одлуком 
надлежног органа градске управе Лознице, односно Одељења за планирање и 
изградњу 

У детаљнијој планској разради (што се ради на нивоу плана генералне и 
детаљне регулације) неопходно је извршити вредновање капацитета простора у 
односу на делатности и активности које се планирају на њему и на основу Правила 
уређења која, поред садржине одређене Законом о планирању и изградњи, треба да 
садрже и стратешку процену утицаја на животну средину где се то процени као 
потребно. Ово се, пре свега, односи на Законом одређене намене и врсте објеката и 
прописе за обављање делатности на парцелама мешовите намене, са објектима мале 
привреде и производним и индустријским предузећима. На тај начин ће се извршити 
еколошка валоризација простора и прописати мере којима се у потпуности мора 
обезбедити заштита околине од загађења. 
 

   7.2. Процене утицаја пројеката на животну средину 

У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени. гласник 
РС", бр.114/08) инвеститори су дужни да се обрате надлежном органу за послове 
заштите животне средине градске управе  града Лозница који ће одлучити о потреби  
Процене утицаја на животну средину, односно донети Решење о потреби изради 
Студије или  Решење да није потребна израда Студије о Процени утицаја на животну 
средину. 

Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, 
енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, 
управљање отпадом и комуналних делатности, као и за све пројекте који се 
планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног 
културног добра. 

Као обавезујућу ствар, а на основу Закона о процени утицаја на животну 
средину, потребно је истаћи следеће: 
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- Инвеститор не може приступити извођењу пројекта тј. радовима без 
спроведеног поступка процене утицаја и добијене сагласности надлежног 
органа на студију о процени утицаја 

- Инвеститор за чије се планиране објекте и активности може захтевати 
процена утицаја мора поднети захтев за одлучивање о потреби процене 
утицаја надлежном органу, и 

- Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за 
прибављање дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња, 
извођење радова, промена технологије, промена делатности и друге 
активности). 
Поступак процене утицаја на животну средину је потребно спровести по 

фазама у поступку процене утицаја како је то прописано Законом. 
 
 

8.  ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА (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 успешно 
имплементирати у пракси. Програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана садржи, према Закону о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/2010), следеће ставке: 

 
1. опис циљева плана и програма; 

2. индикаторе за праћење стања животне средине; 

3. права и обавезе надлежних органа; и 

4. поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја 

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

      Законски оквир 

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

-Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009 , 
81/2009  и74/2010 ) 

-Закон о водама  ( "Службени гласник РС", бр, 30/2010) 

-Закон о заштити природе( "Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010)  

-Закон о заштити животне средине  ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 
,36/2009 и 72/2009 ) 

-Закон о туризму( "Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) 
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-Закон о заштити од буке у животној средини( "Службеном гласнику РС", бр. 
36/2009 и 88/2010) 

-Закон о заштити ваздуха( "Службени гласник РС", бр. 36/2009 )  

-Закон о управљању отпадом("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) 

-Уредбу о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух( 
"Службени гласники РС", бр. 71/2010) 

-Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха( 
"Службени гласник РС", бр. 11/2010 и 75/2010.) 

-Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени 
гласник РС", бр. 56/2010 ). 

-Уредбу о одлагању отпада на депоније( "Службени  гласник РС", бр. 92/2010)  

-Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ( "Службени 
гласник РС", бр. 56/2010). 

 

 

 

 

9.  ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 
 

Чланом 18. Закона о стратешкој 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 (члан 19). Орган надлежан за припрему 
плана обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину извештаја и 
достављање мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе у складу са 
законом којим се уређује поступак доношења плана. 

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

10. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ    ПРОЦЕНЕ 

Стратешка процена утицаја на животну средину ради се са циљем 
обезбеђивања заштите животне средине и унапређивање одрживог развоја, 
интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме, 
израде и доношења Плана. Главни задатак стратешке процене утицаја на животну 
средину је да олакша благовремено и систематично 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. 

Стратешка процена је добила на значају доношењем EU Directive 2001/42/ЕС 
о процени еколошких ефеката планова и програма (са применом од 2004. године), а 
код нас доношењем Закона о стратешкој процени (са применом од 2005. године). 

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 заштити 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 града 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 и програме где није проблем применити принципе за EIA, и 

(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 у већој мери поред 

еколошких обухватају друштвена и економска питања, 
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 - 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. 

 - Полазне основе стратешке процене обухватају дефинисање предмета као и 
просторног обухвата студије, циљева и метода рада, правног, планског и 
документационог основа. Анализа и оиена 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 проиена могућих 
утииаја 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 срелине у циљу смањења негативних утицаја и 
унапређења животне средине. У овој фази дефинишу се смернице за ниже 
хијерархијске нивое планирања животне средине, односно израда Стратешких 
процена утицаја и Процена утицаја пројеката 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 успостављање 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 смислу коришћено је Упутство ЕУ о процени утицаја пројеката на 
животну средину, 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). 
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11.  ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 
Закључци о израђеном извештају о стратешкој процени (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, предострожности, 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, 

• утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, 
укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују 
детаљније истраживање. 

 

Заштита животне средине у  и Изменама и допунама Плана детаљне 
регулације Индустријске зоне ,,Шепак,, у Лозници разматрана је у оквиру планског 
документа али и у склопу Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину -измене и допуне Плана детаљне регулације Индустријске зоне ,,Шепак,,. 
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 евалуације 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. 

У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени. гласник 
РС", бр.114/08) инвеститори су дужни да се обрате надлежном органу за послове 
заштите животне средине градске управе  града Лозница који ће одлучити о потреби  
Процене утицаја на животну средину, односно донети Решење о потреби изради 
Студије или  Решење да није потребна израда Студије о Процени утицаја на животну 
средину. 
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Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, 
енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, 
управљање отпадом и комуналних делатности, као и за све пројекте који се 
планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног 
културног добра, тј. Закон о Стратешкој процена утицаја мора бити у складу са 
Законом о процени утицаја.  


