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УВОД
С обзиром на ситуацију и присутне проблеме везане за животну средину на територији
града Лозница, те утицаја стања животне средине на услове живота и здравље становништва,
приступило се изради планског и програмског документа: Локалног еколошког акционог плана
(ЛЕАП) града Лозница.
Овај документ на бази стварног стања животне средине, на принципима одживог развоја у
целости даје смернице за процесе заштите и унапређења животне средине.
ЛЕАП на територији града Лозница представља континуирани процес решавања
еколошких проблема и његову основу чини документ који обезбеђује свеобухватни приступ
решавању присутних проблема у области заштите и унапређења животне средине, који се
одражавају на свакодневни живот и здравље становништва. У ЛЕАП-у су, имајући у виду
методологију израде локалних еколошких акционих планова, одређене приоритене области које су
обрађене тако да у документу није, нити је намера била да буде обухваћена целокупна
проблематика заштите животне средине. Средства за заштиту животне средине ако нису одређена
конкрентним плановима и пројектима очекују се из буџета локалне самоуправе, средстава
ресорних министарстава, домаћих и међународних невладиних организација. У случајевима где
није било могуће прецизирати тачне износе средстава потребних за реализовање активности
предвиђених акционим плановима, конкрентни износи биће опредељени накнадно.
За сваку област заштите животне средине која садржи приоритетне проблеме и задатке
динамичким планом је утврђено:
- територија управљања ресурсима,
- планирање, израда документације,
- оперативне активности,
- законодавне мере,
- активности одређене према приоритету решавања,
- носилац активности одређен на бази надлежности,
- учесници у реализацији одређени на бази надлежности и институционалног оквира,
- рокови усклађени са стварним потребама и могућностима
Циљеви ЛЕАП-а
Потреба и неопходност израде овог документа произашла је из чињенице да до сада
проблеми животне средине нису потпуно разматрани и реализовани у смислу утврђивања
концепта и приоритета њиховог решавања. Највећи број еколошких проблема на територији града
Лозница настаје због заостајања у развоју комуналне инфраструктуре, те због нерешених
еколошких проблема отпада, комуналних и атмосферских вода, квалитета воде за пиће и јавних
зелених површина.
Многи еколошки проблеми проузроковани су ниским нивоом свести грађана као
појединаца, а односе се на различита схватања о потреби очувања квалитета животне средине.
На бази надлежниости органа локалне самоуправе и потребе сарадње са свим релевантним
субјектима, као најважнији циљеви ЛЕАП-а могу се дефинисати:
- Утврђивање и рангирање присутних еколошких проблема на бази њиховог утицаја на
људско здравље, привредни развој и укупан квалитет живота
- Успостављање сарадње између заинтересованих страна на локалном нивоу
- Укључивање јавности у решавање постојећих еколошких проблема
- Развијање ефикасног механизма за решавање еколошких проблема

- Рационално усмеравање ограничених средстава на приоритетне проблеме
- Стварање услова као и правног и институционалног оквира за решавање присутних
еколошких проблема
Дугорочни циљ ЛЕАП-а је побољшање целокупног стања околине на територији града
Лозница путем спровођења конкретних и економичних стратегија управљања околином, као и
јачање локалних институција у управљању еколошким проблемима.
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МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ЛЕАП-А
Методологија израде ЛЕАП-а града Лозница утврђен је према методологијама које су
коришћене при изради осталих ЛЕАП-а у Србији. Коришћена методологија се занива на циљно
оријентисаном планирању, учешћу јавности, коришћењу тзв. ''логичког оквира'' и припреми
активности.
Ова методологија је имала за циљ израду ЛЕАП-а који, као стратешко програмски
документ има вишеструку намену, као што је:
- сагледавање стања животне средине на територији града Лозница;
- утврђивање приоритетних проблема у области животне средине и њихових узрока;
- дефинисање циљева ЛЕАП-а града Лозница;
- избор конкретних мера, акција и активности за решавање приоритетних проблема;
- промовисање јавне свести и одговорности за проблеме заштите животне средине;
- укључивање јавности у процес израде и доношења акционог плана;
- доношење одговарајућег документа у циљу приступа финансијским средствима
намењеним за заштиту животне средине из регионалних, републичких и међународних извора;
- обезбеђење услова за сврсисходнија и рационалнија улагања и усмеравања средстава са
локалног нивоа у решавање проблема животне средине и др.
Оваквом методологијом се омогућава и активно учешће релевантних институција,
организација и појединаца, као и потпуна транспарентност и учешће јавности током израде ЛЕАПа.
Процес израде ЛЕАП-а подељен је у више фаза, од којих издвајамо:
- Идентификацију учесника у изради ЛЕАП-а
- Формирање радне групе
- Израду учесничке процене стања животне средине и утврђивања визије заједнице
- Утврђивање приоритетних области рада у оквиру ЛЕАП-а
- Преглед стања животне средине за приоритетне области кроз израду техничких извештаја
- Утврђивање специфичних циљева у приоритетним областима
- Израду акционог плана за приоритетне области

Идентификација учесника израде ЛЕАП-а

-

Пре покретања конкретних активности на изради ЛЕАП-а, извршена је идентификација
главних учесника у складу са стандардима које усвојена методологија подразумева.
Решењем Градског већа града Лознице бр. 06-13/09-IX oд 15.09. 2009. године формирана је
Комисија за израду ЛЕАП-а града Лознице састављена од:
представника Градске управе
представника јавних предузећа
представника удружења грађана
Основни задатак Комисије је био да припреми предлоге за рад, учествује у дефинисању
циљева и приоритета у заштити животне средине, припреми техничке извештаје и да предлоге за
израду акционог плана. Технички тимови – радне групе су формирани за приоритетне области
рада – одређене тематске целине а чине их углавном чланови Комисије а и стручњаци одређених
профила по позиву. Основни задатак техничких тимова је био да јасно дефинишу акције и
активности за постизање циљева који су зацртани ЛЕАП-ом.
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Израда учесничке процене стања и управљање визија заједнице
Прва конкретна активност на изради ЛЕАП-а била је анкетирање грађана, како би се
добила реална ситуација о проблемима везаним за животну средину. У том смислу искоришћени
су резултати анкете спроведене у оквиру пројекта ''Подршка јачању грађанског учешћа у Србији –
друга фаза'' у који су били укључени СКГО, SDC (Swiss agency for devolompent and cooperation) и
општина Лозница.
Резултати анкете су показали да већина грађана сматра да град Лозница има значајне
проблеме у областима животне средине. Сви проблеми су при том сврстани у приоритетне
тематске целине:
- одлагање отпада,
- унапређење хигијене и чистоће града
- вода и водни токови
- уређење зелених површина
- информисање и јачање свести грађана
- јачање локалних капацитета за очување животне средине
Визија заједнице је утврђена по стандардом принципу, за исте области као и учесничка
процена стања. Визија заједнице је приказала жељену слику стања животне средине на територији
града Лознице у будућности, водећи при том рачуна да та слика буде реална и оставрљива.

Утврђивање приоритетних области рада у оквиру ЛЕАП-а
Иако све тематске целине заслужују пажњу, пројектни задатак, као и одређена ограничења
(као нпр. временска, финансијска и сл.), захтевали су утврђивање приоритетних области рада.
Избор приоритета је најкомплекснији део процеса израде ЛЕАП-а. Методологија ЛЕАП-а
подразумева усаглашеност свих сектора заједнице око избора приоритета и начина њиховог
решавања. Обзиром да је циљ ЛЕАП-а да, између осталог, буде реалан и изводљив, било би
неопходно водити рачуна о могућностима заједнице, временском року, трошковима, законодавном
оквиру, постојећим плановима, програмима и др.
Комисија је имајући у виду учесничку процену стања животне средине и визију заједнице
анализирала све дефинисане проблеме, тематске целине прецизније одредила и утврдила листу
приоритетних области .
На основу горе предоченог, Комисија је изабрала следеће приоритетне области које ће се
обрадити кроз ЛЕАП града Лозница:
- Комунални отпад
- Комуналне и атмосферске отпадне воде
- Ваздух
- Термални и минерални извори
- Јавне зелене површине.
- Земљиште
- Oбразовање, информисање и јавна свест

Стручни преглед стања животне средине
Узимајући у разматрање приоритетне области ЛЕАП-а одлучено је да се формирају
технички тимови и то за:
-

Комунални отпад
Комуналне и атмосферске отпадне воде
Вода за пиће
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-

Термални и минерални извори
Јавне зелене површине
Земљиште
Oбразовање, информисање и јавна свест
Ваздух

Задатак техничких тимова је био да у складу са упутствима добијеним од координатора
радне групе припреме стручхне и техничке извештаје за сваку од приоритетних области.
Извештаји се састоје од описа садашњег стања, статистичких података, табела, закључака,
препорука... Додатна помоћ техничким тимовима је обезбеђена од стране Градске управе, јавних
предузећа и др.
На основу техничких извештаја дефинисани су циљеви ЛЕАП-а Лозница. Комисија је
урадила и SWOT анализу за животну средину града Лознице.

Акциони план за приоритетне области
Анализирајући закључке и циљеве који су раније дефинисани, сходно смерницама које су
дате у техничким извештајима, утврђене су активности које је неопходно предузети како би се
постигли одређени циљеви.
Акциони план је припремљен за период од пет година, након чега ће се вршити ревизија и
израда акционог плана за наредни период. То је из разлога што није било могуће проценити
динамику реализације активности на дужи временски период, па се овакав приступ показао као
сигурнији.
За сваку активност дат је кратак опис, очекивани резултат, назнака о институцији која би
требала да спроведе активност, оквирни временски рок за извршење, процена буџета и
потенцијални извори финансирања. Тамо где је то било потребно, дати су коментари или
појашњења. У неким случајевима није било могуће проценити временски рок или оквирни буџет,
тако да је то остављено за неку каснију фазу имплементације ЛЕАП-а, када претходне активности
буду до краја реализоване.
Сви поменути елементи, општи подаци о граду Лозница, преглед стања животне средине,
технички извештаји и скуп предвиђених активности чине Локални еколошки акциони план града
Лозница.

Избор приоритетних циљева у реализацији акционог плана
Узимајући у обзир све релевантне чињенице, а пре свега имајући у виду да је овај
документ први у основи плански докуменат града Лознице у области заштите животне средине и
да будући носиоци активности немају довољно искуства у реализацији сличних планова, као и да
основна организациона и кадровска решења тек треба да буду донета, радна група је одлучила да
се као приоритети издвоје оне области које су евидентиране као проблеми у области заштите
животне средине и за које сами, у оквиру постојећих капацитета, можемо урадити предлоге и
смернице за њихово отклањање.

Друге активности реализоване током процеса израде ЛЕАП-а
Током процеса израде ЛЕАП-а града Лозница, реализовано је неколико пратећих
активности, пре свега у циљу едукације, информисања и подизања јавне свести. Неке од
најважнијих активности су:
- Организација јавних трибина на теме о важности здраве животне средине
- Успостављена је сарадња са локалним медијима
- Организација радних састанака са учесницима на пројекту и грађанима
- Обилазак Месних заједница и значајнијих локација

6

ПРЕГЛЕД СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦE
Општи услови
Положај и величина
Географски положај
Територија града Лозница се налази на западу Републике Србије у Мачванском округу на
граници са Босном и Херцеговином. Заузима површину од 612 км2 што је 0,5% територије
Републике Србије. Према попису из 2002. године, на територија града Лознице живи 86.413
становника, односно 1,2% укупног становништва Србије. По једном квадратном километру у
просеку живи 141 становника, тако да је густина насељености знатно виша од просека Србије, који
износи 97 становника/км2. Лозница се налази на 44° 32′ 03′′ СГШ и 19° 13′ 17′′ ИГД.
Пољопривредно земљиште заузима 59% површине, шуме 32% а 9% је остало земљиште.
У рељефу града Лозница истичу се три маркантне целине: на северу Цер са Иверком, у
средини басен Јадра са алувијалном равни Дрине, и на југу планински венац Гучева
Територија града Лознице припада климату малих висина ( од 200м-500 м ) односно
представља типични жупски климат који је последица заклоњености територије планинама и
њиховим огранцима од хладних северних и источних ветрова. Природни положај Лознице
условљава благу климу, са доста најтоплијих дана у земљи и малим колебањима температуре.
Равнице има једино између града и реке Дрине и у долини реке Јадар. Кроз Лозницу протиче река
Штира, која је регулисана озиданим коритом.

Сл.1 Локација града Лозница

Лозница има добар географско-саобраћајни положај. Лозница је удаљена 80 км од коридора
10. Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница Београд-Шабац-Лозница-Зворник-Тузла-Сарајево,
односно Бијељина-Лозница-Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта-Ужице и даље до Црногорског
приморја. Путем Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац излази на Ибарску магистралу. Кроз Лозницу
пролази и железничка пруга Шабац-Зворник.

7

Сл. 2 Мапа града Лозница са свим МЗ
Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња.
Значајни природни ресурси на територији града Лозница су шумски фонд, обрадиво
пољопривредно земљиште, налазишта метала и неметала, две бање (Бања Ковиљача и Бања
Бадања) са потенцијалима за развој здравственог туризма. Носиоци привредног развоја лозничке
града су: пољопривреда, трговина, грађевинска и прехрамбена индустрија и туризам.
Табела 1. Општи подаци о насељима и катастарским општинама, 2006.
Oпштина
Број насеља
54
Број градских насеља
2
Број осталих насеља
52
54
Број катастарских општина
Табела 2. Подаци о насељима (тип насеља, број становника и површина), 2002.
Тип
Удео у укупном
Редн
насеља
Број
броју
и
Насељено место
(градско/
становника
становника у
број
остало)
општини (%)
1
Лозница
градско
19.863
22,99
2
Бања Ковиљача
градско
6.340
7,34
3
980
1,13
Башчелуци
остало
остало
4
841
0,97
Брадић
остало
5
241
0,28
Брезјак
остало
6
631
0,73
Брњац
остало
7
Велико Село
466
0,54
остало
8
Воћњак
1.204
1,39
остало
9
Горња Бадања
598
0,69
остало
10
Горња Борина
188
0,22
остало
11
585
0,66
Горња Ковиљача
остало
12
250
0,29
Горња Сипуља
остало
13
699
0,81
Горње Недељице
остало
14
728
0,84
Горњи Добрић
остало
15
Грнчара
654
0,76

Округ
212
5
207
212

Површина
(км2)
9,53
9,07
3,19
11,36
7,11
7,07
8,81
5,62
14,44
17,81
10,10
11,58
4,49
8,73
7,21
8

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Доња Бадања
Доња Сипуља
Доње Недељице
Доњи Добрић
Драгинац
Зајача
Јадранска Лешница
Јаребице
Јелав
Јошева
Југовићи
Каменица
Клупци
Козјак
Коренита
Крајишници
Лешница
Липница
Липнички Шор
Лозничко Поље
Милина
Ново Село
Пасковац
Плоча
Помијача
Рибарице
Руњани
Симино Брдо
Слатина
Стража
Ступница
Текериш
Трбосиље
Трбушница
Тршић
Филиповићи
Цикоте
Чокешина
Шурице

остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало

510
244
566
1.438
324
693
2.088
1.324
679
1.123
168
189
7.297
1.102
2.680
1.048
4.731
974
2.673
7.922
228
1.404
687
945
201
407
2.525
244
214
1.018
941
370
352
1.061
1.263
177
1.173
881
281

0,59
0,28
0,65
1,66
0,37
0,80
2,42
1,53
0,79
1,30
0,19
0,22
8,44
1,28
3,10
1,21
5,47
1,13
3,09
9,17
0,26
1,62
0,80
1,09
0,23
0,47
2,92
0,28
0,25
1,18
1,09
0,43
0,41
1,23
1,46
0,20
1,36
1,02
0,33

11,41
12,90
3,02
19,02
0,13
12,30
26,73
20.97
7.98
19.83
3.77
6.62
4,93
8,91
41,59
4,10
28,44
7,12
15,66
12,02
16,60
10,83
11,79
0,96
6,11
7,76
14,68
4,97
5,69
5,49
11,88
10,30
15,90
16,11
11,63
3,46
20,56
24,31
3,30

Природни услови
Клима
Смештена између Цера и Иверка, на северу и североистоку, Влашића, на истоку, Гучева,
Костајника и огранака Борање, на југу, а отворена према западу и северозападу, територија града
Лозница топографијом подсећа на огроман амфитеатар – џиновску потковицу. Заклоњена
планинама и њиховим огранцима од хладних северних и источних ветрова, Лозница са околином
представља својеврсну оазу жупног климата, по којем се приметно разликује од поднебља
суседних предела.
Средња годишња температура ваздуха у Лозници је 11°C, стварно трајање сунчевог сјаја
(ефективна инсолација) износи годишње просечно 2.041 сат, у просеку се годишње излучи 8009

1000 мм падавина, а честина ветра је релативно мала – 282%о. С обзиром на показатеље може се
климат Лознице и њене околине окарактерисати као веома погодан.
Табела 3. Климатски показатељи
Лозница
ТЕМПЕРАТУРА
Просечна температура ваздуха – јануар (ºC)

-0,8 ºC

Просечна температура ваздуха – јул (ºC)

20,8 ºC

Просечна температура ваздуха – годишња (ºC)

10,9 ºC

ПАДАВИНЕ
Просечна количина падавина – годишње (мм)

68,3 мм

Рељеф и геолошка подлога
У рељефу Лозницe истичу се три маркантне целине: Цер са Иверком на северу, басен
Јадра, са алувијалном равни Дрине, у средини и планински венац Гучева, на југу.
Цер и Иверак
По неким ауторима, Цер и Иверак чине јединствену геолошку целину, која је, долином
Лешнице, раздвојена на две планинске масе – Цер и Иверак.
Цер са Иверком пружа се од северозапада према југоистоку, између Мачве и Поцерине
на северу и потолине Јадра на југу. Дужина Цера износи око 20 км, а Иверка 12 км. Изграђени су
од магматских стена, које су се утиснуле у стене палеозојске старости и издигле их. Идући према
истоку, на Церу се истичу врхови Видојевица (378 м), Кумовац (544 м), Косанин град (687 м) и
Тројанов град (603 м). Највише тачке на Иверку су, идући према истоку: Чот (313 м), Барица (348
м) и Дебели рит (426 м). Општини Лозница припада северозападни део Цера, до Кумовца, као и
део Мачве и Поцерине, око Новог Села и Чокешине, а затим граница прати главни гребен, преко
поменутих врхова, до Букорске главе (405 м).
Басен Јадра
Басен Јадра је тектонска потолина, смештена између Цера (са Иверком) на
североистоку и Подрињско-ваљевских планина, на југозападу. Према западу басен Јадра се утапа у
тектонску потолину доње Дрине, а према истоку прелази у Колубарсли басен. Има динарски
правац пружања. Дужина басена Јадра, од Завлаке до Лознице, прелази 20 км. Максимална
ширина басена, на линији Коренита-Иверак, износи 13 км.
Басен Јадра је најмлађа тектонска целина у рељефу околине Лознице. Потолина је
настала у неогену и испуњена је седиментима слатководног језера, где се јављају: глинци,
лапорци, песковити и масивни кречњаци. Најпознатији део басена, који прелази у дринску
потолину, прекривен је речним наносом. То су најмлађе творевине у геолошкој грађи Лозница.
Алувијална раван Дрине
Територији града Лозница припада десна страна алувијалне равни Дрине, од Горње
Ковиљаче до северно од насеља Лешница. Дринска равница, са мањим сливовима, захвата
површину од 34,67 км². Ширина јој се креће од 500 м код Ковиљаче, до 7 км низводно од
Лознице.Меридијански правац Дрине, на овом потезу, условљен је раседном линијом, за коју су
везане термалне воде Бање Ковиљаче и Радаљске Бање.
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Гучево
Гучево је најзападнији део Подрињско-ваљевских планина. Издиже се из долине Дрине,
стрмим одсецима, које су пресекле дринске воде, и пружа се према југоистоку, у динарском
правцу. Планински венац има облик свода – антиклинале. Дужина Гучева, од Дрине до превоја
Белог (692 м), одакле почиње планина Борања, износи 15 км. Просечна ширина планинског венца
износи 8-10 км.
У грађи Гучева и подгорице учествују различите стене палеозојске и мезозојске
старости: тријаски кречњаци, доломити, глинци и пешчари и кредни пешчари, конгломерати и
глинци. Дакле, јављају се стене различите пропустљивости и отпорности, које се често смењују у
хоризонтали и вертикали. Из тог разлога, планински венац је рашчлањен густом долинском
мрежом, која је оријентисана према басену Јадра и долини Дрине.
Територији града Лозница припада подрињски део планине, а затим граница прати
главни гребен, где су највише тачке Црни врх (779 м) и Кулиште (700 м). Даље, граница обухвата
изворишни део Боринске реке, сече изворишне краке Корените и оставља највећи део
грандиоритског комплекса Борање општини Крупањ. У наставку, граница силази на Јадар,
односно сече Јадарску потолину.

Хидрологија
По водним ресурсима град Лозница је свакако међу првима у Србији. Њено водно
богатство је значајно и разноврсно. Чине га површински водотоци – реке, подземне воде, обични
и термо-минерални извори.
Речну мрежу општине шине сви водотоци на њеној територији. Сем Чокешинске реке (чије
је извориште на северозападним падинама Цера и припада непосредно сливу Саве), сви остали
водотоци су у сливу Дрине. Међу њима су, после Дрине, најзначајнији: Јадар, Лешница, Штира и
Жеравија

Површинске воде
Дрина
Дрина је најзначајнији водоток на територији града Лозница. Тече њеном западном
границом, почев од села Горња Ковиљача, до испред Скочића аде. На свом путу према Сави
протиче кроз широко дно некадашњег Панонског мора.
Слив Дрине је простран – 19.570 км². Дрина настаје спајањем Пиве и Таре код Шћепан
Поља. Целом дужином од 345 км, до ушћа у Саву код Босанске Раче, слив Дрине је веома
разнолик и по геолошком саставу, надморској висини, хидрографији, рудним лежиштима, биљном
и животињском свету. Та разноликост омогућује комплементарност привреде, те представља
посебну природну реткост.
Дрина је десна и највећа притока Саве. По много чему је јединствена и пружа
могућности за развитак ретких и веома тражених видова туризма. На дужини од 345 км, Дрина
има преко 150 км »сплаварских траса«, више од 170 км кајакашких речних стаза (од чега 70 км на
брзим водама) и око 150 км »акумулационо језерских« мирних водених површина, створених за
потребе хидроелектрана.
Јадар
Најзначајнија притока Дрине у лозничкојм крају је река Јадар, по којој је и читав крај
добио име. Лозници припада доњи део слива. То је река Јадарске потолине, која својом
хидрогеографском и долинском мрежом повезује све три тектонске и морфолошке целине
лозничког краја. Слив Јадра обухвата површину од 896,2 км². Дужина реке износи 72,5 км, а
дужина развођа 173 км. Од укупне површине слива граду Лозница припада 274,8 км² или 30,7%
слива. Територији Лознице припадају само доњи делови левих притока Јадра: Брезовица,
Раковица, Ступничка река и Коренита.
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Подземне воде и извори
Територија града Лозница располаже великим резервама подземних вода. Њихов главни
део скоцентрисан је у тзв. обичној или фреатској издани у растреситим алувијалним наслагама
Дрине, мањој мери Јадра, па и Лешнице. Ова издан лежи на дубинама 2-8 м. Према алувијалној
равни Дрине крећу се све подземне воде. Зато је њен алувион веома богат колектор подземних
вода. Из капраже у њему може се добити преко 100 до 200 литара воде у секунди. Воде су доброг
квалитета и најзначајнији су извор водоснабдевања становништва и индустрије Лознице и уопште
насељакоја припадају граду Лозница.
Најснажнији извори у лозничком крају везани су за раседне пукотине на којима воде из
већих дубина и са пространим областима храњења избијају на површину. Међу њима најснажнији
је такав извор код манастира Троноша, чија је максимална издашност 5,5 л/с. Каптиран је у чесму
»Девет Јоговића«, са десет »лула« из којих избијају снажни млазеви кристално чисте хладне воде.
Извор је прави драгуљ и својеврстан природни и културно-историјски споменик. Вредни су
помена и извори „Белог“, „Зеленица“,“Несторовац“, „Скоковац“, „Три чесме“..

Термални и минерални извори
Водно богатство и његову разноврсност на територији града Лозница употпуњују воде
термоминералних извора. Појава ових извора везана је за бројне раседне линије, као и за
некадашњу слабо изражену вулканску активност.
Најзначајније су воде Бање Ковиљаче, које се јављају у виду више извора, а према
садржају растворених хемијских елемената сврстане су у алкално-муријатичне, гвожђевите и
сумпоровите. Најновија истраживања показују да је вода Бање Ковиљаче HCО3, ClNa, Ca, Mg
типа, укупне минерализације 1,41 g/l, темпетаруке око 30°С и тврдоће (pH) 6,6.
Бања Бадања се налази на јужној суподини Уверка, у атару села Доња Бадања у долини
реке Цернице. У бањи постоје два извора: „Главни извор“ сумпоровите воде и извор „Гвоздене
воде“. Температура воде је 15-18°С, укупне минерализације 0,8 g/l, тврдоће 7,0, са знатно
повећаном радиоактивношћу.
На раседној линији између села Јошева и Каменица, избија јак и сталан извор минералне
воде. Мештани га зову „Бања“ и приписују му лековита својства. Вода истиче на неколико места
из гранитне подлоге, а садржи СО2 и неке гвожђевите састојке.
Земљиште
Територија града Лозница се простире на површини од 61.221 ха. Од укупне површине
територије, 36.859 ха чине пољопривредне површине ( 59%). У њиховој структури доминирају
оранице и баште, са учешћем од чак 4/5.

Педолошки састав земљишта на територији града Лозница:
Смеђе рудо земљиште на кречњаку (калкокамбисол)......................21,9 %
Псеудоглеј .............................................................................................36,9 %
Иловасти алувијум.................................................................................17,1 %
Параподзоласта земљишта...................................................................16,5 %
Остала земљишта................................................................................. 7,6 %
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Заштићена природна добра и простори
На територији града Лозница постоји једно заштићено природно добро и четири заштићена
простора културно-историјских вредности.
-

Стабло храста лужњака "Дебели грм" у насељу Руњани, површине 6,15 ари – стављено под
заштиту 2003. год
Село Тршић, манастир Троноша површине 1.368 ха - стављено под заштиту 1965. год (рад на
доношењу новог Акта о заштити је у току)
Драгинац, површине 2,88 ха - стављено под заштиту 1977.год
Текериш, површине 0,37 ха - стављено под заштиту 1977. год
Градски парк у Бањи Ковиљачи.

Сва заштићена добра која су заштићена на основу Закона имају статус трајне и обавезне
намене и морају се штитити на основу наведеног правног акта. Територију Бање Ковиљаче треба
третирати у складу са Законом о бањама.
Заштита и очување шума и предела шумске површине (око 32,7 % територије града)
представљају значајан природни ресурс и квалитетан потенцијал на територији гарада Лозница.
Један део територије одликује се деградираним шумским површинама што представља
ограничавајући фактор. Локалну појаву представља бесправна сеча шуме. Постојање
високовредних шумских асоцијација, при чему су посебно вредни простори Борање и Гучева (као
једног од најважнијих шумских крајева уже Србије) и територија Цера.
На територији града постоје бројне природне и створене вредности које су делимично
валоризоване, пре свега Тршић и Троноша и бање - Ковиљача и Бадања. Одређени локалитети се
морају боље активирати (нпр. планине Цер, Гучево и Иверак, приобаље Дрине и др.) уз услов да се
не угрозе њихове вредности.

Биљни и животињски свет
Геолошка подлога територије града Лозница увелико је разноврсна, а стрме падине брда са
различитим експозицијама омогућавају развој великог броја биљних заједница. Веће количине
падавина у западној Србији, а нарочито реке Дрина и Јадар и многе речице и потоци, испаравањем
чине климат влажним, а тиме и погоднијим за развој живог света.

Биљни свет
У вегетацији је изражена висинска зоналност, али и припадност геолошкој подлози. Стога
заједнице издвајамо на низијске, брдске и планинске. Најзначајније су: шумске заједнице
низијских терена: бела врба, пепељаста врба, топола, црна јова, јасен, лужњак и др.; шумске
заједнице брдског и планинског региона: храст, бели граб, црни граб, црни јасен, буква, багрем и
др..Присутне су и заједнице зељастих биљака: траве, ливадске биљке (посебно лековито биље, као
нпр. кантарион, кичица, хајдучица, мајчина душица и др.) и пољопривредне културе.

Животињски свет
Реке у лозничком крају спадају у чисте текуће воде. Нарочито су чисте воде потока и
речица које се уливају у Лешницу и Јадар, а и Дрина је веома брза и чиста. Из тог разлога се ова
територија може сматрати за очувану и у погледу богатства рибљим врстама. У овим рекама се
лове: сом, младица, скобаљ, пастрмка, шаран, клен, мрена, липљан, штука, смуђ, зека, платика и
др.
На територији града Лозница срећу се сисарске врсте својствене и другим теренима
Србије у брдско планинском појасу. Значајне за лов су: зец, лисица, пух, веверица, вук, срна,
дивља свиња и др. На територији општине нема ендемичних врста.
Око Дрине и њених акумулација прелећу или се кратко задржава преко 50 врста птица. За
лов су значајне: пољска јаребица, јаребица камењарка, препелица, дивља патка и фазан.
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Становништво
Просечна старост становништва је 38,9 година, тако да су становници града Лозница нешто
млађи него што је просек у Србији, који износи 40,4 година. Ово је резултат из надпросечног
учешћа деце и становништва млађег од 27 година, као и школског становништва и становника
у фертилном периоду
Становништво (број становника и стопа раста)
Табела 4. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа.
1948
1953
1961
1971
Број становника на
територији града*

1981

1991

2002

53.436

59.796

70.534

78.228

84.180

86.875

86.413

Промена броја становника
на територији града

/

6.360

10.738

7694

5952

2695

-462

Стопа раста броја
становника на територији
града(%)

/

118

110,9

107,6

103,2

105,7

103,6

Број становника у округу*

270.053

293.169

311.916

324.427

338.247

339.644

346.894

Стопе раста броја
становника у округу (%)

/

106,4

104,0

104,3

100,4

102,1

100,1

Стопа раста броја
становника у Србији (%)

/

108,4

107,9

107,3

101,2

100,9

99,0

* Број становника по претходној методологији (ранијих пописа – пре 1991. године)
Табела 5. Структура становништва према типу насеља, 2002.
Град Лозница
Округ

Србија

Број

Учешће
(%)

Број

Учешће
(%)

Број

Учешће
(%)

Градско
становништво

26.203

30,32

91.014

27,61

4.225.895

56,36

Остало
становништво

60.210

69,68

238.611

72,39

3.272.105

43,64

Укупно
становништво

86.413

100

329.625

100

7.498.000

100

Табела 6. Старосни индикатори становништва, 2007.
Град Лозница

Округ

Србија

Просечна старост (године)

39,78

40,54

40,89

Очекивано трајање живота - мушкарци
(године)

70,45

69,92

70,45
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Очекивано трајање живота - жене (године)

76,17

75,09

75,82

Индекс старења*

88,04

96,45

103,17

* Индекс старења – представља однос старог (60 и више година) према младом (0-19)
становништву
Полна структура становништва
Табела 7. Полна структура становништва, 2002.
Структура
Број становника у
становништва у
граду Лозница
граду Лозница (%)

Структура
становништва у
округу (%)

Структура
становништва у
Србији (%)

Мушко

42.531

49,22

49,45

48,63

Женско

43.882

50,78

50,55

51,37

Укупно

86.413

100

100

100

Образовна структура становништва
Табела 8. Структура становништва старог 15 и више година према школској спреми и писмености,
2002.
Град Лозница (број)
Град Лозница(%)
укупно

мушкарци

жене

укупно

мушкарци

жене

72.020

35.134

36.886

100

100

100

укупно

5.818

968

4.847

8,08

1,34

6,92

неписмени

3.505

351

3.154

4,87

0,49

4,50

укупно

1.708

529

1.179

2,37

0,73

1,68

неписмени

25

7

18

0,03

0,01

0,03

4-7 разреда основне школе

9.298

4.347

4.951

12,91

6,04

7,07

Основно образовање

16.050

7.825

8.225

22,29

10,87

11,75

Средње образовање

32.388

17.715

14.673

44,97

24,60

20,96

Више образовање

2.780

1.438

1.342

3,86

2,00

1,92

Високо образовање

2.654

1.524

1.130

3,69

2,12

1,61

Непознато

1.326

787

539

1,84

1,09

0,77

Неписмени укупно

7.524

1.498

6.026

10,45

2,08

8,61

Укупно становништво (>15)
Без школске
спреме
1-3 разреда
основне
школе
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Насеља
Лозница
У подножју северних падина планине Гучево, недалеко од реке Дрине (непуна 3 км), на
надморској висини од 142 м, налази се Лозница. Лозница је градско насеље у западној Србији, на
десној обали реке Дрине. Смештена је на додиру алувијалне равни Дрине, с једне стране, и
северозападних падина Гучева, с друге стране, и долинским странама Штире. Припада
Мачванском округу, захватајући 19% његове територије.
Лозница је старо насеље. Сматра се да је основана на месту са остацима римског насеља
АД Дринум. Кроз историју, насеље се помиње више пута: у повељи краља Милутина из 14. века,
године 1528. и 1548. као село у нахији Тичар и, касније, као Тисница. Име града, по предању,
потиче од доминантног фитогеографског својства терена – дивље винове лозе, на коме је настао.
Као паланка Лозница се помиње 1717. године, статус вароши добија по ослобођењу од
Турака 1834. године. Поред мушке основне школе која са прекидима ради од 1795. године, 1858.
године добија и женску основну школу а 1871. непотпуну Гимназију. Већ од 1888. године Лозница
има новчани завод, штедионицу, суд, болницу.
Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња.
Имала је важну улогу у историји, као граднични град Кнежевине Србије, истурен према Босанском
пашалуку, када је била окружно место, а и касније, као седиште Среза Јадранског, а потом
Лозничког. У јануару 2008. године Законом о територијалној организацији Републике Србије
Лозница добија статус града.
Према попису становништва из 2002. године Лозница има 19.863 становника а са суседним
приградским насељима која су фактички срасла са градом преко 35.000 становника.
Природни положај Лознице условљава благу климу, са доста најтоплијих дана у земљи и
малим колебањима температуре. Равнице има једино између града и реке Дрине и у долини реке
Јадар. Кроз Лозницу протиче река Штира, која је регулисана озиданим коритом.
Носиоци привредног развоја су: пољопривреда, трговина, грађевинска и прехрамбена
индустрија и туризам

Бања Ковиљача
Туристичко и познато бањско лечилиште, налази се на десној страни реке Дрине у
подножју Гучева, на 125 м надморске висине, 6 км југозападно од Лознице. Према попису
становништва из 2002. године у Бањи Ковиљачи живи 6.340 становника.
Пронађен археолошки материјал и расположиви историјски подаци указују на дуговремену
историју насеља и развијену бањску функцију још у римском периоду. Лековита вода је
коришћена за време Римљана и Турака. Помиње се 1528. године под именом Ковиљача у нахији
Бохорина, а 1847. године у делу Вука Караџића „Географско-статистиченско описаније Србије“,
као село Ковиљача и истоимени стари град изнад Смрдан-баре, који назив добија по
сумпоровитом мирису. Крајем 18. века богатији Турци из Подриња и Мачве долазили су у Бању
Ковиљачу на излете. Временом се формирало природно лечилиште под ведрим небом.
Године 1836. каптиран је главни извор, те је вода рационално коришћена. Прокопаним
каналима исушен је замочварен терен, а већ 1846. године откупљено је земљиште око извора и
припремљено за изградњу нових бањских објеката. За даљи развој туризма била је од посебног
значаја 1910. година, када је пуштена у промет пруга Шабац-Ковиљача.
Главни природни и лековити ресурс насеља су лековите воде (минерални и
термоминерални извори), са повећаним садржајем натријума, магнезијума, калцијума, хлора,
сумпороводоника, угљене киселине и др. Бањска вода припада групи хипотерми (15-32°C), а лечи:
реуматична обољења, последице прелома руку и ногу, повреде кичменог стуба, посттрауматска
стања, лакше лезије централног нервног периферног система, дегенеративни реуматизам зглобова,
ишијас и неуралгије, ванзглобни реуматизам, Целебралну парализу код деце, гинеколошка
обољења и др.
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Бања Ковиљача је позната по једном од највећих вештачких паркова у земљи (са околном
парк-шумом протеже се на 40 ха). Бањска дворана „Кур-салон“ најлепши је бањски објекат, уједно
и симбол бање, отворен 1932. године, под покровитељством краља Александра Карађорђевића.
Захваљујући краљевској династији Карађорђевића, бања је позната и као „Краљевска бања“, а због
природних лепота понела је епитет „Подрињска лепотица“. Од осталих објеката посебну вредност
имају: сумпорно купатило „Краља Петра Првог“, блатно купатило, бањске виле: Београд, Босна,
Ковиљача и др. Бања располаже значајним смештајним капацитетима – преко 2500 лежаја у
хотелима, одмаралиштима, специјалној болници, бањским вилама и домаћој радиности.
У Бањи Ковиљачи и њеној околини постоје бројне природне и антропогене вредности.
Она представља јединствен и по много чему интересантан туристички пункт и излетничку целину
са великим туристичким потенцијалом. Успешност лечења, богатство садржаја и шаролика
туристичко-угоститељска понуда и добра саобраћајна повезаност, омогућили су Бањи Ковиљачи
изванредне могућности за развој лечилишног, спортско рекреативног, културно-манифестационог,
конгресног, омладинског и излетничког туризма. Све је то условило да Бања Ковиљача буде једна
од пет најпосећенијих бања у Србији.

Привреда
Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне
самоуправе за 2010. годину (''Сл. Гласник Р.С.'' бр. 51/10) град Лозница је разврстан у другу групу
локалних самоуправа према степену развијености.
У структури оствареног народног дохотка на подручју града Лознице пољопривреда
учествује са 36,2%, трговина 22,5%, активности у вези некретнина 9,4%, индустрија 9,2%,
саобраћај и везе 9,1%, грађевинарство 6%, производња и снабдевање енергијом и водом 3%,
туризам 1,9% и остале делатности остатак.
Према последњим објављеним статистичким подацима на подручју града Лознице делује
792 привредних друштава и задруга и 2.400 предузетника.
Окосница привредног развоја Лознице је била хемиjска индустрија ''Вискоза'' која је
својевремено запошљавала 10.000,00 радника а чији се највећи број саставних делова налази у
поступку стечаја. И већина осталих друштвених предузећа у граду налазе се у поступку стечаја а
нека су приватизована.
У Лозници постоји и одређени број малих и средњих приватних индустријских предузећа
која се баве различитим делатностима и чије је пословање углавном стабилно. У граду Лозница
функционише и више јавних предузећа и установа.
Подручје Лознице располаже значајним пољопривредним потенцијалима који чине плодно
земљиште, услови и капацитети за развој сточарске производње и велике површине под воћним
засадима. Важно је истаћи да постоје услови за производњу здраве хране, јер је у великој мери
очувана незагађена природна околина
Укупна пољопривредна површина износи 34.871 ха а од тога оранице и баште заузимају
79,81%, воћњаци 18,42%, пашњаци 8,69%, ливаде 4,46% и виногради 0,08%. На подручју града
Лознице заступљна је и сточарска производња тако да укупн број говеда износи 12.329 грла, свиња
57.154, оваца 14.784 и живине 231.357 комада. Од укупно 61.200 ха колико заузима град Лозница
шумом је обрасло 21.954 ха.
Лозница има потенцијала за даљи развој привреде, између осталог, имајући у виду
чињеницу да је једна од прве три сертификоване локалне заједнице са повољним пословним
окружењем у Србији. Посебно место у развоју Лознице има индустријска зона која се простире на
85 ха. Зона је урбанистички и инфраструктурно опремљена.

Јавна предузећа и установе
У Лозници функционише већи број јавних предузећа и установа преко којих се обављају
послови од непосредног интереса од грађане везане за развој комуналних делатности, уређење и
коришћење грађевинског земљишта и пословног простора, коришћење, управљање и одржавање
јавних површина, локалних путева и улица, задовољавање потерба грађана у области социјалне
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заштите, друштвене бриге о деци, културе, спорта и друге активности у области економског и
друштвеног живота.

Јавна комунална предузећа
Табела 9. Списак јавно-комуналних предузећа.
Бр.
Назив предузећа

Делатност

1

КЈП Наш дом

Комуналне услуге

2

ЈКП Топлана

Дистрибуција топлотне енергије

3

ЈКП Паркинг сервис

Организовање
паркирање

и

управљање

јавним

простором

за

Јавна предузећа
Табела10. Списак јавних предузећа.
Бр.
Назив предузећа

Делатност

1

ЈП Град

Уређење и коришћење градског земљишта

2

ЈП Урбоплан

Урбанистичко пројектовање

3

ЈП Водовод и канализација

Дистрибуција воде и одвод отпадних вода

4

ЈП Дирекција Бања Ковиљача

Уређење и коришћење градског земљишта у Бањи
Ковиљачи

Установе
- Центар за културу ''Вук Караџић'';
- Установа за предшколско васпитање и образовање ''Бамби'';
- ''Библиотека вуковог завичаја'' Лозница;
- Туристичка организација града Лознице;
- Установа за физичку културу ''Лагатор'';
- Центар за социјални рад Лозница;

Саобраћај
Носиоци саобраћаја на територији града Лознице су друмски и железнички саобраћај.
Лозница се налази на магистралном путу М-19 који повезује Београд са Босном и Херцеговином и
удаљена је 80 км од пута Е-70 преко којег је везана за коридор 10. Укупна дужина путева на
подручју града је 500 км од тога магистралних 60 км, регионалних 85 км и локалних 355км.
Железничка пруга Рума-Зворник која пролази кроз Лозницу повезује град са Босном и
Херцеговином и остатком Србије.
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ВИЗИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ – ЛЕАП Лозница
Град Лозница је регионални центар, место са повољним условима за живот и рад у коме се
посебна пажња посвећује области заштите животне средине.
-ефикасан рад локалних органа власти у спровођењу управљања заштитом животне средине
- ефикасна локална законска регулатива из области заштите животне средине
- урађен регистар извора загађивања животне средине, формиран информациони систем за
управљање заштитом животне средине
- спровођење ефикасног мониторинга над животном средином
- функционална регионална комунална депонија
- извршена санација и рекултивација бивше депоније комуналног отпада
- донешен локални план управљања отпадом
- уведен систем рециклаже отпада
- чист ваздух од загађења
- уређена корита Дрине, Јадра и осталих већих водотокова
- здрава и чиста (хигијенски исправна) вода за пиће
-реконструисана постојећа водоводна мрежа уз изградњу нових мрежа, већина насељених места су
прикључена на водоводну мрежу, извршена је санација извора и бунара
- изграђена санитарно – фекална канализација која покрива велики део територије града
- обезбеђено пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода
- комунална бука сведена на Законом прописане мере
- уређени паркови и зелене површине у граду и насељеним местима
- саниран и дендролошки обогаћен Парк у Бањи Ковиљачи
- заустављена непланска изградња
- коришћење обновљивих извора енергије
- уклоњени пси и мачке луталице са улица, искорењене зоонозе
- развијена производња здраве хране и заштита земљишта од загађивања
- редовно и тачно информисање јавности о проблемима животне средине
- развијена свест и одговорност грађана према животној средини
- активно учешће грађана у решавању проблема животне средине

- најмлађи су у школама и кроз неформално образовање и медије информисана о
последицама загађења
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SWOT анализа - ЛЕАП Лозница
Снаге

Слабости

- природни потенцијали
- повољан географски положај
- адекватне комуналне службе
- постојање невладиног сектора
- потписан споразум о регионалном
управљању отпадом и донешен локални
план управљања отпадом
- велике површине под јавним зеленилом
- одрживи ресурси за површинско
водоснабдевање
- постојање мерења квалитета ваздуха
- учешће организација цивилног друштва

- недовољно финансијских средстава за
реализовање пројеката из области животне
средине
- низак ниво еколошке свести и
необавештеност
- недовољни институционални капацитети
за спровођење прописа о заштити животне
средине
- застарела водоводна мрежа
- непокривеност територије канализационом
мрежом
- угроженост изворишта водоснабдевања
- неадекватна постојећа комунална депонија
- дивље депоније
- неконтролисано искоришћавање
природних ресурса
- непостојање стратешког оквира
- недовољна финансијска средства

Шансе

Претње

- примена пројектованих мера заштите
животне средине и стални надзор над
спровођењем истих
- учешће у Програму водоснабдевања и
канализације у општинама средње величине
у Србији
- коришћење домаћих и међународних
фондова из области животне средине
- наменско коришћење средстава из
буџетског фонда животне средине
- производња здраве хране
- формирање комуналне полиције
- могућност образовања и едукације
- развој бањског туризма

- кумулативни ефекти загађења на здравље
и екосистеме
- неспровођење законске регулативе
- угроженост изворишта водоснабдевања
- еколошки удеси
- стање постојеће комуналне депоније
- корупција
- недовољан број адекватних пројеката
- лоша казнена политика
- неусаглашеност са стандардима ЕУ
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Заштита и унапређење животне средине
Заштита и унапређење животне средине на територији града Лозница се мора схватити као
изразито комплексан проблем. Плански документ, просторни план града, представља
најкомплекснији и најзначајнији развојни документ локалне заједнице, којим се између осталог,
врши планирање и уређење простора на принципима одрживог развоја, односно дефинишу
планска начела и критеријуми заштите, очувања и унапређења животне средине.
Према просторном плану Републике Србије град Лозница припада II категорији загађености
тј. категорији са највећим степеном загађености у Републици јер ниједан локалитет или предео
није сврстан у прву категорију. Према истом документу оно представља загађено подручје код
којег ће се и даље јављати прекорачење граничних вредности загађивања класичним загађивачима.
Лозница, у оквиру ове категорије, припада групи великих загађивача (заједно са Панчевом,
Шапцем, Бором, Крушевцем и др), што само указује на значај који се мора посветити заштити
животне средине приликом израде овог планског документа.
Усвајањем низа законских и подзаконских аката из области заштите животне средине
локалне самоуправе добијају низ нових надлежности и обавеза. Један од основних проблема у
заштити животне средине у Лозници су недовољни капацитети у сваком погледу за примену тих
прописа. Недостатак акта који би представљао стратешки документ у области заштите животне
средине са пресеком садашњег стања и са утврђеним приоритетним циљевима и активностима које
треба спровести решава се доношењем ЛЕАП-а града Лознице.
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЛОЗНИЦА
Сагледавајући проблематику заштите животне средине, са просторно-функционалног
аспекта, територија града Лозница представља сложену структуру са доминантним загађивачима
на подручју градског подручја Лознице и релативно очуване природне средине у појединим
деловиматериторије града.
На основу категоризације загађености, према критеријумима из ППРС, имајући у виду
природне услове и изграђене структуре на територији града Лозница, може се издвојити пет
категорија животне средине према специфичностима просторних целина, и то:
II категорија - грађевинско подручје Лознице, индустријска зона "Вискозе", депонија
комуналног отпада и индустријског отпада из "Вискозе", комплекс РТБ "Зајача""Топионица" са депонијом према Горњој Борини
III категорија - магистрални путеви, магистрална пруга, заштитни појас путева и пруге,
индустријски колосек, околина комплекса "Вискозе" у правцу доминантног ветра - Бања
Ковиљача
IV категорија - грађевинска подручја насеља уз магистралне путеве (Ново Село, Лешница,
Липнички Шор, Брезјак, Слатина), пољопривредно ратарско земљиште, трасе регионалних
путева
V категорија - остала сеоска насеља, ратарско-сточарско земљиште, ратарско-воћарско
земљиште, трасе локалних путева и
VI категорија - шумско земљиште, рекреативне зоне и зеленило, мочварно земљиште,
подручја са природном деградацијом простора, делови очуване природе
Опис стања
Квалитет животне средине на територији града Лозница, према расположивим подацима, је
незадовољавајући. Иако не 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
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подручју које припада II категорији загађености. Главни узроци загађивања животне средине су
индустрија, саобраћај и незадовољавајућа комунална инфраструктура.
У погледу заштите животне средине, као најугроженији простори на територији града
Лозница идентификовани су:
депонија код улива штире у Дрину, у којој се врши депоновање комуналног отпада града и
отпада из “Вискозе”
- РТБ "Зајача"-"Топионица" са депонијама, и то депонија према Горњој Борињи и депонија
старих акумулатора у оквиру комплекса фабрике
- река Штира, која се претвара у колектор отпадних вода од депоније сепарације и топионице
руда РТБ "Зајача"-"Топионица" и отпадних и индустријских вода са конурбационог подручја
Лознице
- појас дуж магистралних путева, угрожен прекомерном буком и загађивањем ваздуха
- центар града Лознице, угрожен од саобраћаја (бука, загађивање ваздуха) и грејања.
-

Загађивање ваздуха
На подручју обухвата просторног плана значајнији проблеми везани су за загађивање
ваздуха, при чему је мало изражена могућност загађивања ваздуха из околних региона. Загађивање
потиче и од неколико мањих привредних објеката. Основне и специфичне штетне материје
највећим делом се распростиру на насеља Лозница и Бања Ковиљача, што је последица правца
кретања и интензитета ваздушних струјања.
Загађивање ваздуха у граду Лозници последица је грејања (котларнице и индивидуална
ложишта) и одвијања саобраћаја. Поред привредних објеката и котларница, значајнији извор
загађивања ваздуха је саобраћај на магистралним путевима, имајући у виду да је Лозница један од
најзначајнијих путних чворишта на подручју западног дела Централне Србије.
Загађивање вода
Проблему загађивања површинских и подземних вода, као и заштити вода, мора се
посветити посебна пажња, с обзиром да је вода један од највреднијих ресурса на овом подручју.
Основни узрок загађивања вода представља упуштање непречишћених отпадних вода у
реципијенте. Извори загађења вода локализовани су на подручју насеља и привредних објеката. У
оквиру насеља примарно загађивање вода везано је за продукцију отпадних вода из домаћинстава
(фекалне и санитарне) и пољопривредних објеката.
Ужа заштитна зона изворишта водоснабдевања “Зеленица”, али и водоизворишта “Горње
поље”, нападнута је изградњом објеката и привредним активностима. У ужој заштитној зони
изворишта “Зеленица” идентификовано је постојање две пилане, два угоститељска објекта,
неколико десетина стамбених објеката, што уз неадекватну пољопривредну производњу
представља један од највећих проблема на територији града.
Река Дрина, у низводном делу од улива отпадних вода “Вискозе” и градских насеља, има
III класу и као таква она се може користити само за наводњавање и индустријске потребе. У
смислу загађивања вода Дрине додатно оптерећење представља њено загађивање из узводног тока.
Загађење се рефлектује не само на квалитет, односно прописану класу вода Дрине, него и на
квалитет подземних вода. Поред загађивања овим отпадним водама, у водоток Дрине и њене
притоке се без икаквог третмана упуштају фекалне и друге отпадне воде.
Горњи ток реке Штире је угрожен процедним водама са депоније сепарације и топионице
РТБ “Зајача” у Зајачи. У доњи ток се уливају отпадне и индустријске воде са конурбационог
подручја Лознице, па је она у овом делу мртва река.
Загађивање подземних вода је пре свега последица примене ђубрива, пестицида и
хербицида у пољопривреди, затим процеђивање са неуређених дивљих депонија отпада као и
неадекватног третмана септичких јама у свим сеоским насељима.
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Проблем буке
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 магистралних и регионалних путева.
Загађивање земљишта
Загађивање земљишта на територији града Лозница 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.
Специфичан облик угрожавања земљишта представља непланска изградња објеката. Угрожени
простор представља град Лозница и приградска насеља (Бања Ковиљача, Лозничко поље, Клупци,
Крајишници и др). Последица је интензиван утицај на природно-еколошке вредности простора
чиме се умањује његова биолошка и естетска вредност.
У пољопривреди, загађивање је присутно неадекватном употребом (по количини и врсти)
минералних ђубрива, пестицида и других агрохемијских средстава, што представља проблем с
обзиром на њихову постојаност у природним условима. Посебан интерес општине је очување
земљишта које се одликује високим пољопривредним вредностима. Земљиште на територији града
угрожено је загађивањем од вода и процеђивањем са депонија.
Проблем отпада
Проблем одлагања комуналног и индустријског отпада представља највећи проблем на
територији града Лознице. Третман комуналног отпада на целој територији је у садашњим
условима незадовољавајући. Проблем представља неадекватно одлагање комуналних отпадака и
стварање дивљих депонија. Чврсти комунални отпад из града Лознице, приградских насеља и
Малог Зворника одлажу се на градску депонију, површине око 8,7 ха, у близини индустријске
депоније "Вискозе" код улива штире у Дрину. Пројектовани период капацитета депоније
(преостале расположиве запремине депоније) је још две године до њеног попуњења.
Процедне воде са депоније одлазе у Штиру и Дрину а делом и у подземље. Тренутно није
присутан ни један облик обраде отпада на депонији, нити организовано издвајање и рециклирање.
У сеоским насељима не постоји организовано сакупљање отпада па је дошло до формирања више
дивљих нехигијенских сметлишта, близу водотока или саобраћајница, која знатно могу угрозити
делове животне средине.
Према "Националној стратегији управљања отпадом", која је усвојена пре две године од
стране Владе РС, планирана је регионална депонија за градове-општине Лозница, Шабац, Богатић,
Владимирци, Крупањ и Мали Зворник (укупно око 296.000 становника са процењеном дневном
количином отпада од око 189 тона). Одлуком тадашње скупштине општине донетом у јуну 2004.
године, град Лозница је требао да приступи реализацији регионалне депоније у Сремској
Митровици али даљих активности у поменутом правцу није било. У априлу 2010. године
Скупштина града Лозница је донела Одлуку о усвајању Споразума о регионалном управљању
отпадом којим је предвиђено формирање регионална санитарне депоније за подручја града
Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ. Скупштина града Лознице је на својој 18.
седници 19.11. 2010. године усвојила Локални план управљања отпадом.
Отпад који настаје сагоревањем угља (из "Термоелектране") се хидрауличним путем
транспортује и депонује на постојећој депонији на локацији “Шепачки пут”. На истој депонији се
одлажу мање количине муља са отпадним влакнима и другим отпадним материјама које се
издвајају из процеса пречишћавања вискозних отпадних вода, а у извесним количинама и други
чврсти отпад из погона "Вискоза". Погон за пречишћавање целулозних отпадних вода формирао је
интерну депонију муља из таложника за механичко пречишћавање отпадних вода у близини
станице, поред речице Трбушнице.
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РТБ "Зајача" - "Топионица" депонује отпад у близини реке штире, на путу ка Горњој
Борињи, кроз коју продиру атмосферске воде у реку Штиру. У кругу комплекса налази се депонија
старих акумулатора.
Болнички отпад се одлаже према правилима у посебне посуде док један део отпада који
представља не медицински већ комунални отпад одлази на градску комуналну депонију
Зеленило и јавне површине
Град Лозница по површини јавних зелених површина и заступљености врста дрвећа и
жбуња долази међу ''најзеленије'' градове у Србији. Такође, парк у Бањи Ковиљачи са својим
естетским и функционалним одликама класичног парка спада међу најлепше паркове у бањским
лечилиштима у Србији. Иако у погледу одржавања зеленила и јавних површина Лозница може да
се издвоји међу другим срединама и у овој области постоји већи број проблема. У парку у Бањи
Ковиљачи основни проблем је старост дрвећа и постојање стабала која угрожавају безбедност,
такође недовољно је уређен простор тзв. Парк – шуме изнад ресторана ''Три чесме''. У јавним
зеленим површинама у самом граду Лозница осећа се недостатак клупа, канти за смеће и садржаја
намењених најмлађим.
Образовање, информисање и јавна свест
Иако се у последње време проблемима животне средине поклања већа пажња, екологија
још није заузела место које заслужује. Неки од основних проблема у овој области су недовољно
информисање грађана о проблемима животне средине и од стране локалне самоуправе а и
генерално од медија са подручја града, недостатак неформалних облика консултовања грађана
(нпр. јавних расправа), недовољна заступљеност садржаја из заштите животне средине у
постојећим образовним програмима.
Општи и посебни циљеви заштите и унапређења животне средине
Имајући у виду специфичности животне средине на подручју града, њена заштита и
унапређење представљају један од императива будућег развоја и планирања овог подручја. Општи
циљеви заштите животне средине подручја Генералног плана Лознице су проистекли из
Просторног плана РС и просторног плана града Лознице али и специфичности овог подручја у
просторно-функционалном смислу.
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; Заустављање даље
деградације природне средине (ваздух, вода, земљиште и др.) одређивањем стања, приоритета
заштите и услова одрживог коришћења простора.
Предузимање адекватних превентивних мера уз успостављање система контроле свих
облика загађивања. Имајући напред наведено у виду, као посебни циљеви заштите и унапређења
животне средине могу се исказати:
-

заштита посебно вредних, угрожених и деградираних подручја,
санација стања еколошких “црних тачака” града,
установити и спроводити концепт управљања отпадом,
имплементација заштите животне средине у све појединачне, секторске политике и стратегије
развоја града,
подстицање производње и примена технологија које смањују загађивање животне средине и
количину отпада,
израда интегралног катастра извора загађивања, и
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-

успостављање система мониторинга животне средине
јачање административних и институционалних капацитета локалне самоуправе за ефикасније
спровођење прописа из области заштите животне средине
промовисање јавне свести и одговорности за проблеме заштите животне средине
Правила коришћења, уређења и заштите планског подручја
- мере заштите животне средине -

Планирање и уређење простора са једне и заштита животне средине са друге стране,
представљају два посебна али и комплементарна система, намењена обезбеђивању услова за
усклађени просторни развој и заштиту простора, природних и створених вредности.
1. Смањивање загађености ваздуха испод дозвољеног нивоа за тзв. типичне загађујуће
материје и потпуно елиминисање штетних материја у граду и околини специфичним загађујућим
материјама. Систематско праћење стања квалитета ваздуха (за специфичне и основне загађујуће
материје). Заштита ваздуха остварује се предузимањем мера систематског праћења квалитета
ваздуха, смањењем загађивања ваздуха загађујућим материјама испод прописаних граничних
вредности имисије, предузимањем техничко-технолошких и других потребних мера за смањење
емисије, као и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину
Степен загађености ваздуха процењује се на основу мерења имисије загађујућих материја и
емисије из концентрисаних извора. Програмом праћења квалитета ваздуха, у Лозници се
систематски врши испитивање квалитета и степена загађености ваздуха на четири мерна места.
Мерење ради Завод за заштиту здравља из Шапца, хигијенско-епидемиолошка служба Лозница.
Такође, на три мерна места мерена је емисија загађујућих материја коју је вршила "Зорка - Развој и
инжењеринг" из Шапца.
У наредном, планском периоду, сви објекти који испуштају загађујуће материје морају се
придржавати граничних вредности прописаних “Правилником о граничним вредностима емисије,
начину и роковима мерења и евидентирања података” (Сл. гласник РС, бр.30/97) и "Правилником
о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних
места и евиденцији података" (Сл. гласник СРС, бр.54/92).
С обзиром да постоји потреба за спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања
неопходно је предузети и додатне мере:
код планирања нових стамбених и викенд објеката водити рачуна о правцима доминантног
ветра и главним изворима загађивања ваздуха,
- обезбедити контролу процеса сагоревања у котларницама и њиховог одржавања,
- спроводити мере заштите ваздуха кроз ажурнији инспекцијски надзор надлежних служби,
наставити са систематским праћењем степена загађености ваздуха на територији града и
мерења имисије специфичних загађујућих материја.

-

2. Спровођење мера за очување и заштиту површинских и подземних вода и њихових
резерви, квалитета и количине.
Заштита и коришћење вода остварује се у оквиру интегралног управљања водама
спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и
количина. То подразумева :
-

смањивање загађености свих површинских вода и одржавање реке Дрине у прописаној
категорији квалитета водотока
елиминисање потенцијалних загађивача подземних вода.
мере заштите вода обезбеђују спречавање или ограничавање уношења у воде опасних,
отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и
подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање. Због тога је
неопходно придржавати се законских оквира којима се регулише проблематика упуштања
загађујућих материја у водотоке као и категоризације водотокова.
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-

отпадне воде се могу упуштати у реципијент уз примену одговарајућег предтретмана, на начин
и до нивоа који не представља опасност за природне процесе и који не умањује њихово
вишенаменско коришћење. Поштовати одредбе “Закона о водама” (Службени гласник РС,
бр.30/10) и "Правилника о опасним материјама у водама" (Службени гласник СРС, бр.31/82)
- Успоставити мониторинг стања квалитета површинских вода и хидрогеолошке средине, за
потребе интегралне заштите вода.

3. Контрола употребе агрохемијских средстава у циљу смањивања загађења земљишта из
пољопривреде и очување земљишта које се одликује високим пољопривредним вредностима.
Заштита земљишта се остварује смањивањем и контролом употребе агрохемијских
средстава, као и поступним замењивањем мање токсичним материјама, односно преласком на
биолошке мере заштите усева.
Спровођење одредби "Закона о пољопривредном земљишту" (Службени гласник РС, бр. .
62/06, 65/08 и 41/09) и "Правилника о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања" (Службени гласник РС,
бр.23/94)
4. Заустављање непланске изградње на површинама земљишта високих бонитетних класа.
У наредном периоду свака изградња мора бити плански усмерена, контролисана и ограничена на
одређена подручја како се не би угрозиле природне еколошке и естетске вредности и нарушио
еколошки капацитет средине. Због тога је, приликом планирања, регулације и изградње неопходно
поштовање услова заштите животне средине прописаних у планским документима.
Санкционисати непланску изградњу ажурнијим инспекцијским надзором надлежних градских
служби.
5. Извршити санацију и рекултивацију постојеће депоније комуналног отпада града
Лознице и постојеће депоније пепела "Вискоза" у Лозници. Године 2009. године израђен је
Пројекат санитарно-техничке санације и рекултивације деградираног простора на локацији
постојеће градске депоније комуналног отпада. Потребно је приступити изради Пројекта
санитарно-техничке санације и рекултивације деградираног простора на локацији постојеће
градске депоније комуналног отпада. Приликом спровођења санације и рекултивације пажњу
посветити: заштити површинских и подземних вода, отплињавању комплекса депоније, заштити
ваздуха, одводњавању депоније, уређењу комплекса депоније, одржавању депоније и
рекултивацији депоније.
Рекултивација површине по затварању депоније представља законску обавезу корисника.
Обрада деградиране површине мора се извести по савременим еколошким начелима како би се
спречило евентуално загађење животне средине у окружењу депоније. У ту сврху потребно је
извршити техничку и биолошку рекултивацију.
Приступити израде нове документације за санацију и рекултивацију депоније пепела
"Вискоза". Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије урадио је 1990. године "Услове за
уређење простора за санацију, рекултивацију и проширење постојеће депоније пепела ТЕ
"Вискоза" у Лозници, са мерама заштите животне средине.
6. Планирати постепено затварање депоније комуналног отпада и прелазак на систем
регионалног депоновања отпада (Град Лозница, Мали Зворник, Љубовија и Крупањ).
Затварање депоније за одлагање отпада захтева предузимање посебних мера заштите тог
простора. Заштитна зона депоније се мора састојати од основног (активног) заштитног појаса и
ширег (пасивног) заштитног појаса, који ће бити адекватно озелењени према стандардима.
Обезбедити праћење процеса након затварања депоније.
Потписаним Споразумом о регионалном управљању отпадом између града Лознице и
општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ предвиђена је реализација међурегионалне депоније,
док је према “Националној стратегији управљања отпадом”, коју је донела Влада РС, планирана
регионална депонија за градове-општине Лозница, Шабац, Богатић, Владимирци, Крупањ и Мали
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Зворник. Усвајањем Локалног плана управљања отпадом од стране Скупштине града Лознице
стварају се услови за савремен и адекватан начин управљања отпадом.
7. Увођење система за рециклажу уз прикупљачке (трансфер) станице
Организовати систем селективног прикупљања отпада, његовог разврставања и увођења у
систем рециклаже. Урадити пројекат избора локације за објекат за рециклажу отпада. У планском
периоду предвидети формирање прикупљачких станица (рециклажних дворишта). Потребно је
стриктно поштовање одредби “Закона о управљању отпадом” (''Службени гласник РС,'' бр.36/09)
8. Институционално јачање капацитета локалне самоуправе за заштиту животне
средине
Потребно је кадровски ојачати Групу за послове заштите и унапређења животне средине у
оквиру Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице. Институционално
јачање има за циљ стварање основе за предузимање конкретних активности у решавању
еколошких проблема Лознице. Након доношења низа нових закона и подзаконских аката из
области заштите животне средине долази до одређеног степена децентрализације и преношења
надлежности Министарства за просторно планирање и заштиту животне средине - Управе за
заштиту животне средине, на органе локалне самоуправе. Потребно је адекватно кадровски
ојачати капацитете и технички опремити службу како би била у функцији контроле и управљања
животном средином и могла да обезбеди примену и праћење еколошких прописа и обезбеди
партнерство свим заинтересованим странама у решавању проблема заштите животне средине на
територији града Лозница. Неопходно је потребно и унапређење рада инспекцијских служби кроз
њихово опремање, обуку и постицање превентивног рада.
9. Израда локалног регистра извора загађивања животне средине и успостављање
система мониторинга животне средине.
Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се све
предложене мере заштите животне средине могле успешно имплементирати у пракси.
Формирањем мониторинг система обезбедило би се, поред осталог, правовремено реаговање и
упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и потпунији увид у стање
елемената животне средине и утврђивање потреба за предузимање мера заштите у зависности од
степена угрожености и врсте загађења. Потребно је обезбедити континуирано праћење стања
квалитета животне средине и активности у простору чиме се ствара могућност за њеним
рационалним управљањем. Законом о заштити животне средине (''Сл. Гласник Р.С.'' бр. 135/04 и
36/09) чија је потпуна имплементација још у току установљена је обавеза мониторинга животне
средине доношењем одговарајућег програма, формирање локалног регистра извора загађивања
животне средине као и обавеза надлежног органа локалне самоуправе да тромесечно доставља
податке Агенцији за заштиту животне средине ради састављања извештаја о стању животне
средине у Републици Србији.
Систем мониторинга се, пре свега, односи на:
контролу и праћење квалитета свих водотокова на подручју плана,
мерење емисије и имисије у циљу праћења степена загађености ваздуха на посматраном
подручју,
- праћење квалитета земљишта контролом његовог загађивања,
- успостављање мерних места у циљу праћења нивоа буке,
- сталну урбанистичко-грађевинска контролу лоцирања и изградње објеката, и
контролу и усмеравање промена које се дешавају у екосистемима, природним пределима и
амбијенталним целинама.
-

10. Подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и образовања
становништва о еколошким проблемима.
27

Веће учешће јавности у доношењу одлука вазаних за заштиту животне средине. У наредном
периоду развијати програм развоја система комуникације са грађанима по питањима заштите
животне средине, укључујући доступност информација о животној средини на основу Архуске
конвенције. Ово подразумева и укључивање јавности у доношење одлука по питањима заштите
животне средине, што се новим Законом кроз процедуру јавног увида мора спровести. Кроз
стручне расправе, трибине и укључивање јавности у програме заштите могао би се испунити
постављени задатак.

КОМУНАЛНИ ОТПАД
УВОД
„Отпад је било која супстанца или предмет које је власник одбацио, намерава да одбаци
или налаже трећој страни да их одбаци“ дефиниција која се налази у Директиви Савета
75/442/ЕЕС.
Према извору и месту настанка разликују се следеће врсте отпада:
Комунални отпад чини отпад из домаћинства који настаје у стамбеним зградама,
службеним просторијама, продавницама итд., као и отпад са јавних површина. Овај отпад
највећом делом представља отпад од прераде и конзумирања хране, тј. остатке биљног и
животињског порекла и ова врста отпада се брзо разграђује ширећи веома непријатан мирис.
Остали кућни отпад садржи сагориве компоненте као што су картон, папир, пластика, текстил,
гума, кожа, намештај и несагориве као стакло, конзерве и сл.
Индустријски отпад настаје у производним процесима и састоји се од разноврсних
стабилних и нестабилних елемената органског и неорганског порекла. Поједини индустријски
отпади, који настају у процесу производње, могу се користити у истом или неком другом
технолошком процесу као секундарне сировине, уколико задовољавају одређене техничке
нормативе неопходне за њихову примену. Са становишта опасности по људско здравље и загађења
животне средине индистријски отпади могу бити инертни и опасни. Инертни индустријски отпади
се могу одлагати са комуналним отпадом, док штетни и опасни отпади не могу, већ захтевају
специјалне третмане.
Остали отпади као што су: возила и њихови делови, уља, електрични и електронски
уређаји, санитарни уређаји, аутомобилске гуме, грађевински материјал, муљ из постројења за
прочишћавање отпадних вода, биохазарни отпад (отпад из болнице, отпад анималног порекла,
животињски лешеви и сл.) не могу се, без посебног третмана (који је различит за сваку врсту),
одлагати са комуналним отпадом.
У складу на Националном стратегијом управљања отпадом (''Сл. гласник'' РС 29/10), као
посебни токови отпада се дефинишу:
- истрошене батерије и акумулатори,
- отпадна уља,
- отпадне гуме,
- амбалажни отпад,
- електрични и електронски производи,
- флуоросцентне цеви,
- ПЦБ/ПЦТ (полихлоровани бефенили,полихлоровани терфенили),
- отпад који садржи азбест,
- отпадна возила.
Савремени термин интегрални систем управљања чврстим отпадом подразумева
сагледавање целог тока отпада од „колевке па до гроба“.
-редукцију отпада на самом настанку,
-поновно коришћење,
-рециклажу,
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-компостирање,
-депоновање и
-инсенерација (спаљивање)
Редуковање отпада на самом настанку подразумева смањење количине чврстог отпада
променом амбалаже производа и начина употребе (користити уместо малих и једнократних већа
стабилнија паковања, прво трошити производе који имају ограничен век трајања). Носилац посла
редукције отпада је Влада Републике Србије која треба да дефинише пројектовање пре
производње, промене у управљању и процесу производње и стимулисање развоја чистијих
технологија.
Поновно коришћење значи да, све што може да се поново искористи то и учини:
амбалажни отпад поново употреби, такође и искоришћавање резервних делова скинутих са неких
сложенх система који нису у функцији (као на пример рециклажа моторних возила)
Рециклажа је један од основних циљева управљања отпадом у Србији. То је
искоришћавање отпада након хемијске или технолошке прераде у неком другом облику. Резултат
је уштеда драгоценог простора на депонији, која продужава век депоније, а економска добит је
добит од продаје рециклираног материјала.
Компостирање је аеробни процес помоћу којег се органске материје, укључујћи и отпад са
зелених површина разлажу у контролисаним условима. Националном стратегијом је забрањено
одлагање биодеградабилног отпада на комуналну депонију. Резултат је смањење количине чврстог
отпада који се одлаже на депонију чиме се за 30% повећава век трајања депоније, а пошто
органски отпад продукује метан овим долази до смањења количине метана унутар депоније.
Постројење за контролисано компостирање је прилично скупо па је оправдано градити за најмање
500.000 становника. Постоје варијанте природног аеробног процеса који је доста дужи, али је
јефтин, и он се може извести као кућно компостирање, чиме се добија квалитетно органско
ђубриво, које се касније користи за производњу органске хране.
Депоновање на санитарне депоније је начин трајног збрињавања чврстог отпада у тлу, без
стварања непожељних последица или опасности по људе и животну средину.
Инсенерација (спаљивање) се такође предвиђа као једна од опција третмана отпада, где се
спаљивањем одређене количине отпада добија енергија, која се може искористити. Изградњи ових
постројења ће приступити касније пошто се као први корак предвиђа изградња санитарних
депонија. Инсенерација отпада је шест пута скупља од депоновања и исплати се за градове изнад
једног милиона становника. Остатак отпада после инсенерације у количини од 20 до 30% (чини га
пепео и шљака) мора се третирати као опасан отпад.
Санитарне депоније ће увек бити потребне, без обзира на све остале опције управљања
отпадом.
За ЛЕАП Лозница акценат је стављен на комунални чврсти отпад, док индустријски и
опасан отпад нису у надлежности локалне самоуправе већ су у надлежности Министарства
заштите животне средине и просторног планирања Републике Србије и токови таквог отпада се
регулишу посебним актима. У наредном периоду управљање чврстим комуналним отпадом у
Граду Лозница биће регулисан Локалним планом управљања отпадом, који је усвојен на
скупштини Града.

Анализа постојећег стања управљања комуналним отпадом
Скупштина Града Лознице је 30. јуна 2009. године донела Одлуку о одржавању чистоће
јавних и зелених површина и заштите комуналних објеката. У смислу ове Одлуке под изношењем
и депоновањем смећа подразумева се прикупљање и депоновање смећа и отпадака, прикупљање и
одвожење фекалија, уређење и одржавање депоније смећа.
На основу ове Одлуке дефинисано је да, овлашћено предузеће, које је регистровано за ове
делатности, врши сакупљање и депоновање отпадака у оквиру зоне организованог изношења
смећа. За Град Лозницу ову делатност обавља Комунално јавно предузеће „Наш дом“ Лозница.
Управљање комуналним отпадом на подручју Града Лозница углавном је сведено на
сакупљање, транспорт и депоновање. Зона организованог изношења комуналног отпада обухвата
подручје насељених места града Лознице, Бање Ковиљаче, Лешнице, Липничког Шора, Јелава,
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Тршића, Воћњака, Драгинца, Брезјака, Корените и делове приградских насељених места: Клупци,
Трбушница, Лозничко Поље, Краjишници, Башчелуци и Плоча.
Из месних заједница Зајаче и Руњана сакупља се четири пута месечно, иако нису у зони
организованог изношења смећа.
Град Лозница и КЈП „Наш дом“ нису још увек у могућности да технички опреме
комунално предузеће да се могу утврдити тачне количине и поједини масени делови (морфолошки
састав) комуналног отпада који се сакупљају и депонују на неусловно градско сметлиште.
Међутим, због разних анализа у предходном периоду вршена су мерења по принципу случајног
узорка и то тако што су се камиони мерили на колској ваги код трећих лица и утврђиване су
дневне количине прикупљеног отпада. Дневне количине прикупњеног отпада су око 90 тона.
Табела 1. Приказ количина и морфолошког састава отпада
Укупне годишње количине прикупљеног отпада
Комуналног, осим кабастог отпада

Количине

Количине

t/год.

%

22812

82%

835

3%

Отпада из предузећа и установа (осим индустријског)

3060

11%

Отпада са јавних површина

1113

4%

Количина појединих врста отпада

t/год.

%

Папир

2782

10%

Стакло

835

3%

Пластика

5564

20%

Метал

1947

7%

10015

36%

6677

24%

27819

100%

Комуналног кабастог отпада

Органски отпад (храна, лишће и сл.)
Остало __________
УКУПНО

Извор: КЈП „Наш дом“
Територијална покривеност сакупљања комуналног отпада
Град Лозница по попису из 2002 године има 27 272 домаћинства. Јуна месеца 2009. године
покривеност организованог изношења чврстог комуналног отпада је била 20% територије и 50%
становништва или 13 747 домаћинстава плус око 1800 привредних субјеката (предузећа, занатске
радње, административне установе, школе и предшколске установе итд.) У међувремену је
проширена зона обавезног изношења смећа и то сада износи: - покривеност територије око 26%, а
становништва 55%.
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Сакупљање и транспорт отпада
Комунално јавно предузеће „Наш дом“ врши изношење комуналног отпада из
домаћинстава, занатских радњи, продавница, предузећа и сл. према унапред планираном
распореду. У ужем центру града где је становање у индивидуалним домаћинствима или у
вишепородичним зградама постављени су контејнери од 1,1m3 kоји се празне свакодневно док у
другим насељеним местима, где су постављени контејнери 1,1m3, 5 m3, канте и нетипизиране
посуде, сакупљање и транспорт се врши једанпут седмично. Транспорт се обавља
специјализованим возилима која су прилагођена типу посуде.
Табела 2. Приказ опреме за сакупљање и транспорт у КЈП „Наш дом“
Опрема за прикупљање отпада

Број посуда

Комунални контејнери од 5 m3

40

Контејнери од 1.1 m3

340

Канте

1000

Контејнери за одвојено прикупљање сек. сировина
Нетипизиране посуде, кесе и сл.

50
6000

Опрема за транспорт отпада

Број возила

Аутосмећар

9

Аутоподизач

2

Камион сандучар

1

Камио кипер

3

Трактор са приколицом

2

Опрема за рад на депонији

Број возила

Булдожер

2

Утоваривач

1

Издвајање секундарних сировина
На територији Града Лознице не постоји системско и организовано издвајање
рециклабилних материјала из комуналног отпада. Део секундарних сировина сакупљају појединци
на сметлиштима и системом сакупљања „од врата до врата“, складиште у својим двориштима и
тргују са њима. Количине тог отпада нису познате, а састав је углавном гвожђе, бакар и папир.
2010. године, кроз Пилот пројекте, набављени су мрежасти контејнери за ПЕТ амбалажу и једна
мобилна преса. Распоређивањем на 60 локација у граду започета је прва примарна селекција
отпада - раздвајање ПЕТ амбалаже, што је добар знак, јер је свест грађана већ зрела да прихвати
чињеницу да није све што се одбацује неупотребљиво смеће, већ све треба правилно одложити и у
границама могућег искористити.
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Депонија за одлагање комуналног отпада
Одлагање чврстог комуналног отпада спроводи се на локацији званој Трбушница која је
лоцирана на 500 м од насеља и 2.000 м од центра Града, у непосредној је близини реке Штире и
индустријске зоне, тако да депонија према важећој регулативи (Критеријуми за одређивање
локација, Сл.гл. РС 54/92) не испуњава захтеве готово ни у једном погледу. Површина депоније је
8,5 hа и тренутно је заузета готово цела. На депонију Град Лозница дневно одложи 90 тона смећа
(180 m3), Мали Зворник 4,5 тона (9,0 m3) и Љубовија 2,5t (5,0 m3). Отпад са јавних површина и
трећа лица 3,7t (7,4 m3). На градској депонији повремено се отпад прекрива инертним материјалом.
Смеће се планира, разастире и сабија свакодневно. За ове операције користи се булдожер ТГ-160Ц
(булдожер је нов – набављен је 2010. године) и утоваривача (УЛТ). Урађен је пројекат санације
депоније, одобрен и потписан од стране Министарства за заштиту животне средине и просторног
планирања и санација ће се вршити према плану у више фаза.

Дивља сметлишта
У свим месним заједницама у којима није било организованог изношења смећа постојала
су дивља сметлишта. 2007. године преко Јавних радова у КЈП „Наш дом“ урађен је катастар
дивљих депонија. Број пописаних и обрађених је 42.
2009. године у акцији „Очистимо Србију“ смо конкурисали за чишћење тих дивљих
депонија и одобрен је пројекат од стране Министарства за заштиту животне средине и просторног
планирања у којем је издвојен новац за чишћење 16 дивљих депонија и то у месним заједницама
које су у истој години ушле у зону обавезног изношења смећа, тако да се данас на тим местима
налазе контејнери који се редовно празне и више није уочена појава тих дивљих сметлишта.
Очекује се наставак акције да се по фазама чисте и остала сметлишта и те месне заједнице уводе у
систем обавезног изношења смећа.

Израда регионалне депоније
Према националној стратегији управљања отпадом 2010-2019 (Сл.гл. РС 29/10) све локалне
самоуправе су дужне да приступе регионализацији управљања отпадом, а то значи једна или више
локалних јединица направе заједнички Регионални план управљања отпадом.
Град Лозница је потписала међуопштински споразум са општинама: Мали Зворник,
Љубовија и Крупањ о заједничком наступању и формирању регионалног центра.
Пошто Град Лозница има највећи број становника и према важећој регулативи о
одређивању локације за депоновање смећа, одлучено је да се депонија налази на територији Града
Лознице. На предложених 8 локација, Институт „Кирило Савић“ је извршио геолошка и остала
испитивања и предложио најповољније локације.
Локација бр. 1
Локација бр. 2
Локација бр. 3
Локација бр. 4
Локација бр. 5
Локација бр. 6

Врла Страна - Воћњак
Грнчара
Липница (Приљеви и Лугови)
Доње Недељице
Коренита,
Стража

остале локације су искључене првим прегледом. Као најповољнију локацију Институт је прво
предложио локацију Врла Страна у Воћњаку а потом локацију Кривића Ада у Липничком Шору.
Одлука о одређивању локације за изградњу регионалне санитарне депоније за град Лозницу и
општине Љубовија, Мали Зворник и Крупањ још није донета.
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Закључна разматрања
На основу анализе података постојећег стања, долази се до закључка да стање у овој
области (управљање комуналним отпадом) није задовољавајуће. Основни проблеми и недостаци
су:
- недовољна територијална покривеност организованог начина сакупљања отпада,
- не постоји системска селекција отпада, тако да се секундарне сировине и органски отпад
директно одлаже на депонију,
- сакупљени отпад се одлаже на сметлиште које не задовољава ни минимум услова,
- недостатак контејнера и осталих посуда за отпад,
- недовољан број возила за транспорт отпада и застарео возни парк,
- велики број дивљих депонија,
- недовољно развијена јавна свест о питањима управљања отпадом,
- на територији општине се не спроводи никаква едукација становништва и општинских
субјеката који учествују у процесу управљања отпадом (редукција отпада, компостирање,
примарна и секундарна селекција итд.).

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ ЛЕАП-А ГРАДА ЛОЗНИЦА
Утврдити локацију будуће санитарне депоније и обезбедити почетак градње
Закон о управљању отпадом (''Сл. глaсник'' РС 36/09) налаже да свака локална самоуправа
мора да изради локални (општински) план управљања отпадом, којим дефинише циљеве
управљања отпадом на својој територији у складу са Стратегијом. Локални план управљања
отпадом Града Лознице је недавно усвојен на скупштини и тај план ће бити смерница за будуће
активности у овој области.
Један од основних принципа управљања отпадом је регионални приступ управњљању.
Град Лозница, као највећа јединица локалне самоуправе у окружењу је покренула иницијативу да
се приступи заједничком управљању отпадом са околним општинама Мали Зворник, Крупањ и
Љубовија. Потписан је међопштински споразум и формиран је међуопштински одбор за
управљање отпадом. Разлози да се наступи заједнички као регион (иако се зна да ове 4 јединице
локалне самоуправе имају мање од 200 000 становника, а закон је предвидео најмање 200 000
становника) су следећи:
- све локалне јединице у ширем окружењу (Ваљево, Шабац, Осечина) су већ потписале са
неким међуопштинске споразуме и увелико раде на припремама за изградњу санитарне депоније,
- појединачна удаљеност наше 4 локалне јединице до унапред предвиђених регионалних
депонија је изразит и не би се исплатио транспорт отпада.
Институт „Кирило Савић“ је у Студији о избору локације за израду санитарне депоније
комуналног отпада у Лозници рангирао локације и сада је потребно обезбедити све дозволе и
документацију, која је предвиђена законом о планирању и изградњи. КЈП „Наш дом“ у овој фази,
као предузеће коме су додељени послови припремних радњи, мора да обезбеди одрживо
економично пословање као предуслов за спровођење пројеката и по потреби враћање кредита.
Даље, однос јавног и приватног партнерства треба да одигра кључну улогу ради што ефикаснијег
управљања отпадом. Такође, у комуналним предузећима ових локалних јединица морају се подићи
технички капацитети, да би трошкови прикупљања и транспорта били што нижи.

Повећати број становника обухваћеним системом организованог сакупљања и
одлагања отпада на најмање 75%.
Један од циљева националне стратегије управљања отпадом до 2015. године је повећање
броја становништва обухваћеног системом сакупљања отпада на 75%. Ако се изгради регионална
депонија како је планирано, обухват системом сакупљања отпада довести на ниво преко 90%.)
За остваривање овог циља потребно је реализовати неколико активности:
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- приступити изградњи регионалне депоније,
- припремити план територијалног проширења,
- припремити одлуку о проширењу зоне обавезног изношења отпада тако да се достигне
75% територије,
- унапредити технику и опремљеност комуналног јавног предузећа.

ниво од

Уклањање постојећих дивљих сметлишта и санација градске неусловне депоније
На територији Града Лознице је регистровано 42 сталне дивље депоније, од којих је у
Акцији „Очистимо Србију“ 2009. год. очишћено 16. Наредних година наставиће се тренд чишћења
дивљих депонија у местима где је највише угрожена животна средина и места где ће се према
локалном плану управљања отпадом проширивати зона обавезног изношења смећа, тако да ће
временом те дивље депоније нестати.
Урађен је пројекат санације „градске депоније“ и потписан је уговор са Министарством
животне средине и просторног планирања око санације. Санација је предвиђена да се уради у три
фазе, а износ средстава за санацију је 75 милона динара. Упоредо са санацијом мора се градити
нова санитарна регионална депонија, јер је предвиђено да „градска депонија“ буде у функцији све
док не заживи нова депонија.

Унапредити рад комуналне инспекције
Предуслов за приступање планском решавању проблема у области управљања отпадом, је
унапређење рада надлежних служби за контролу поступања са отпадом. Унапређење се односи пре
свега на појачање капацитета тих служби али и интензитета рада у смислу контроле и надзора.

Развити систем примарне селекције
Национална стратегија предвиђа смањење одлагања отпада на депонијама уз истовремено
искоришћавање секундарних сировина и смањења органског отпада. Краткорочни циљеви до
2014. год. су:
- Папир
30%
- Стакло
10%
- Пластика 20%
- Издвајање биодеградабилног отпада 20%.
Систем примарне селекције по истој овој стратегији уводи појам рециклажних дворишта
која ће се израђивати у насељеним местима, где ће грађани моћи сами да доносе отпад који је
могуће рециклирати (стакло, картон, метал, ПЕТ амбалажа и сл.) ткзв. Оn site селекција. На
будућим санитарним депонијама предвиђена је изградња центра за селекцију отпада (Off site
селекција)

Обезбедити потребна материјална и техничка средства за јавна предузећа
Унапређење рада у области управљања отпадом није могуће без адекватне опремљености
комуналног јавног предузећа. Тренутна техничка опремљеност врши функцију, али због
недовољног броја возила и старости возног парка, изношење и транспорт смећа нема
задовољавајући економски ефекат, па је потребно обновити и повећати постојећи возни парк.
Најекономичније сакупљање се врши из контејнера (1,1 m3), којих нема у довољном броју и треба
плански предвидети да се нетипизиране посуде сукцесивно, у наредном периоду, замене овим
контејнерима, а такође, и повећањем броја обухваћеног становништва, врши набавка одређеног
броја тих контејнера. Потребно је пратити и потраживати средства буџета, како локалне управе,
тако и Републике Србије предвиђена за ову намену, такође, и од домаћих и међународних фондова
и разних донатора.
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АКЦИОНИ ПЛАН – КОМУНАЛНИ ОТПАД
Утврдити локацију будуће санитарне депоније и обезбедити почетак градње
Очекивани
резултат

Имплементациона
институција

Будућа санитарна
депонија ће бити
регионална и то
за Град Лозницу,
М. Зворник,
Крупањ и
Љубовију.
Анализа треба да
да предлог
најповољније
локације.

Предложена
одређена
локација за
санитарну
депонију

Град Лозница, КЈП
„Наш дом“

1-2 месеца

1000

Локални

Усвајање
студије,
прихватање
локације

Усвајање студије,
прихватање
локације од свих
релевантних
чинилаца

Усвојена
студија,
одабрана
локација

Град Лозница

1 месец

-

-

Израда студије
оправданости и
студије
изводљивости

Студија треба да
покаже све
аспекте
оправданости и
изводљивости
изградње нове
депоније

Израђена
студија

Град Лозница, КЈП
„Наш дом“ и
одређени извођач

4 месеца

15 000

Локални и
општине
учеснице

Активност

Кратак опис

Разматрање
студије за избор
локације
будуће
санитарне
депоније

Рок
имплементације

Процена
буџета/еуро

Извор
финансирања

Напомена
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Повећати број становника обухваћених системом организованог сакупљања и одлагања отпада на 75%
Активност

Кратак опис

Очекивани
резултат

Имплементациона
институција

Рок
имплементације

Припремати
одлуке о
проширивању
зоне обавезног
изношења кућног
отпада

Одлука између
осталог, треба
да садржи име
насеља које ће
бити
покривено,
податке о
количинама
отпада које се
сакупљају и
депонују,
предлог
локација за
постављање
контејнера,
њихов број и
предлог
динамике
изношења

Усвојене одлуке

Град Лозница, КЈП
„Наш дом“

36 месеци

Започети фазну
имплементацију

Према одлукама
започети
одвожење
отпада,
потребно је
техничко
опремање
комуналног
предузећа

Сукцесивно
повећање
процента
организованог
изношења отпада

Град Лозница, КЈП
„Наш дом“

6 месеци

Процена
буџета/еуро

250 000

Извор
финансирања

Напомена

Локална управа,
КЈП„Наш дом“,
донације и сл.

36

Уклањање постојећих дивљих сметлишта и санација градске неусловне депоније
Активност

Кратак опис

Очекивани
резултат

Имплементациона
институција

Рок
имплементац
ије

Процена
буџета/еуро

Извор
финансирања

План чишћења
дивљих
сметлишта

План садржи
локацију дивље
депоније,
величина
(запремински),
начин чишћења,
механизацију и
радне часове

Реалан и
оперативан приказ

КЈП „Наш дом“

1 месец

-

Чишћење
дивљих депонија

Прва фаза
чишћења је
урађена кроз
акцију
„Очистимо
Србију“, остале
фазе према плану
и финансијским
могућностима

Очишћена сва
дивља сметлишта

Град Лозница, КЈП
„Наш дом“

2-3 године

250 000

Министарство
за заштиту
животне
средине и
простодног
планирања
Републике
Србије, Град
Лозница

Санација градске
депоније

Урађен је
пројекат
санације, оверен
и одобрен од
стране
Министарства за
ЗЖС и
предвиђена је
санација у три
фазе

Санирано градско
сметлиште,
урађена
рекултивација

Град Лозница, КЈП
„Наш дом“ и
одређени извођач

2-3 године

850 000

Министарство
за заштиту
животне
средине и
простодног
планирања
(фонд за ЗЖС,
локална
управа, разни
фондови итд.

Напомена
На основу
Катастра
дивљих
депонија,
план је већ
урађен,
прва фаза
спроведена
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КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ
УВОД
Према попису становништва из 2002. године општина Лозница има 86.413 становника. Уколико се
укључе и избеглице и друга лица, која немају пријављено стално место боравка тада се долази до око 100.000
становника. Становници су насељени у граду Лозници и Бањи Ковиљачи и у 52 сеоска насеља.
Град Лозница је према попису из 2002. године имао око 20.000 становника и представља највећи град
читавог Подриња и значајан регионални центар.
Као ограничавајући фактор за даљи друштвено економски развој града, као општинског центра,
појављује се проблем испуштања отпадних вода. Постојећи канализациони системи Лознице и Бање
Ковиљаче, укупно преко 50 км канализационе мреже су изведени као општи и сепарациони према пројектима
„Хидропројекта” из 1955, 1960 и 1983. године. Из канализационог система града Лознице отпадне воде се
препумпавају у реку Штиру, 1,4 км узводно од ушћа у реку Дрину, а из система Бање Ковиљаче се
гравитационо изливају у Симића поток, односно у реку Дрину.
Индустријске отпадне воде, са изузетком комбината „Вискоза”, се упуштају у градски канализациони
систем или околне водотоке. Отпадне воде из комбината „Вискоза”, упуштају се у градски канализациони
систем или околне водотоке. Отпадне воде из комбината „Вискоза” из фабрика целулозе и вискозних
производа, се после третмана директно упуштају у реку Трбушницу и реку Штиру, односно реку Дрину.
Једино се воде из комуналне управне зграде и ресторана и фабрике за производњу и обраду полипропиленске
фолије (Лофолен и Центрофан) после „предтретмана” упуштају у канализациони систем Лознице.
У прошлости су чињени озбиљни напори у циљу унапређења стандарда у погледу квалитета отпадних
вода пре њиховог упуштања у водотоке. Половином седамдесетих година прошлог века на изливу отпадних
вода, из канализационог система Бање Ковиљаче, изграђено је постројење за њихово пречишћавање, које
никад није прорадило. Крајем осамдесетих година (1989. године) је урађен Главни пројекат постројења за
пречишћавање отпадних вода из канализационог система града Лознице, али није изведен. Пројектован је
стандардни конвенцијални систем са примарним – механичким и секундарним – биолошким пречишћавањем.
У циљу сагледавања стања у овој области, у складу са тада важећим Законом о планирању и изградњи
(''Сл. Гласник'' РС 47/03) и другим законским прописима, у 2005. години је урађен „Генерални пројекат са
Претходном студијом оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља Лозница”.
Анализиране су различите могућности решавања проблема диспозиције отпадних вода на територији целе
општине. Закључено је да је најповољније техничко решење које садржи укупно 32 канализациона система.
За град Лозницу са насељима: Бања Ковиљача, Лозничко поље, Клупци, Плоча, Башчелуци,
Крајишници, Трбушница, Воћњак и Горња Ковиљача је усвојено заједничко постројење за пречишћавање
отпадних вода (ЦППОВ).
Према посебном уговору између „Енергопројекта-Хидроинжењеринга”, а.д., Београд и ЈП „Водовод и
канализација”, Лозница дефинисана је израда Идејног пројекта и Студије оправданости постројења за
пречишћавање отпадних вода града Лознице са пратећим насељима.
На основу наведеног, а у циљу заштите површинских и подземних вода у оквиру интегралног
управљања водама и заштите животне средине, намеће се као императив, изградња централног постројења за
пречишћавање отпадних вода Лознице. Важећим Урбанистичким пројектом опредељена је локација
централног постројења за пречишћавање отпадних вода Лознице на обали Дрине, низводно од града
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Циљ, задатак, методолошки приступ и документација коришћена за израду студије
Студија оправданости реализације постројења за пречишћавање отпадних вода града Лознице са
пратећим насељима је урађена за усвојено техничко решење, које је обрађено у оквиру Идејног пројекта.
Поред података из Идејног пројекта, приликом израде студије коришћени су и подаци о пословању ЈП
„Водовод и канализација”, Лозница за период од последњих 5 година, као и подаци о начину финансирања
изградње постројења за пречишћавање отпадних вода, који су добијени од Инвеститора.
Циљ израде студије је да се оцени друштвено-економска оправданост и финансијска изводљивост
реализације пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода града Лознице са пратећим насељима.
У студији су приказане инвестиције за црпну станицу сирове воде, потисни цевовод и ЦППОВ
(Централно постројење прераде отпадне воде). С обзиром да су радови на црпној станици и цевоводу у току,
то су ове инвестиције третиране као већ извршени радови (sunk costs), док су инвестиције за ЦППОВ
третиране као планиране инвестиције. Експлоатациони трошкови су утврдјени за црпну станицу сирове воде,
цевовод и централно постројење за пречишћавање отпадних вода.
У финансијским пројекцијама (пројекција производних цена, биланс успеха и готовински ток)
приказане су програмиране продајне цене пречишћавања отпадних вода, које обезбеђују ликвидност и
рентабилност пословања.
Инвеститор планираних активности у вези са реализацијом пројекта постројења за пречишћавање
отпадних вода града Лознице са пратећим насељима је ЈП „Водовод и канализација”, Лозница.
Код свеукупне оцене реализације овог пројекта треба имати у виду да се ради о специфичном
инфраструктурном објекту, да се значај овог пројекта огледа у заштити и очувању животне средине и
спречавању досадашње негативне праксе загађења подземних и површинских вода, земљишта, ваздуха, као и
побољшању услова живота становништва и стварању услова за развој замрлих индустријских капацитета.

Извод из Претходне студије оправданости
Претходна студија оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља
општине Лозница је урађена у Водоинжењерингу, Београд 2005. године. У оквиру ове студије приказани су
економско-финансијски параметри за предложено техничко решење за решавање проблематике отпадних
вода са читаве територије општине Лознице. Генерално систем обухвата три врсте објеката: Постројење за
пречишћавање отпадних вода, Главни одводни колектор и Секундарну мрежу.
Према предложеном техничком решењу на читавој територији општине потребно је оформити укупно
32 канализациона система. На основу спроведене техно-економске анализе предложено је да се постројења за
пречишћавање отпадних вода граде за поједине групе насеља. Највеће постројење за пречишћавање отпадних
вода је предвиђено за следећа насеља: Лозницу, Лозничко Поље, Клупце, Плоче, Башчелуци, Крајишници,
Трбушница, Бања Ковиљача, Горња Ковиљача и Воћњак. Капацитет овог постројења задовољава потребе
80.000 еквивалентних становника (ЕС). Остала постројења су мањег капацитета: постројење у Лешници 7.000
ЕС, постројење код Козјака 5.000 ЕС, постројење код Доњих Недељица 1.500 ЕС, постројење код Ступнице
1.000 ЕС, постројење код Брадића 1.300 ЕС, постројење код Доње Бадање 1.000 ЕС, постројење код Рибарица
500 ЕС итд. За минималне пречнике одводних и примарних колектора за насеља на равном терену усвојени су
минимални пречници примарних колектора од 300 мм, док је код насеља на вишим и стрмијим теренима, из
разлога доста малих количина воде и веома велике разуђености насеља, као минимални пречник
канализационих цеви примарне мреже усвојен пречник 250 мм. Минимални пречник секундарне
канализационе мреже у насељима у равним теренима је 250 мм, а на вишим и стрмијим теренима је усвојен
као 200 мм, док је за минимални пречник кућних прикључака прописано 150 мм.
На основу спроведених анализа закључено је да се реализацијом овог пројекта решава проблем
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, што је предуслов заштите животне средине и
обезбеђења услова за квалитетан живот становништва. Град Лозница је на самом почетку решавања проблема
отпадних вода, јер за сада не постоји ни један уређај за пречишћавање отпадних вода. С обзиром да је
реализација овог пројекта захтева значајна финансијска средства предложена је фазна изградња, а очекује се
помоћ шире друштвене заједнице у финансирању изградње објеката и набавке потребне опреме.
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Циљеви и сврха инвестирања
Друштвено-економски циљеви и сврха инвестирања
Основни циљ реализације пројекта Централног постројења за пречишћавање отпадних вода је
решавање проблема пречишћавања отпадних вода на подручју града Лознице са пратећим насељима.
Изградњом ЦППОВ обезбеђују се услови за заштиту животне средине, штите се изворишта за снабдевање
водом за пиће, испуњавају строги захтеви у погледу квалитета појединих производа, стварају услови за
квалитетан живот становништва и развој замрлих индустријских капацитета.
Стварањем повољних услова за становање и развој привреде, доприноси се повећању животног
стандарда становништва, степену запослености и висине просечних примања. Према актуелним статистичким
подацима, просечна примања у Лозници су знатно испод републичког просека. Индустријски капацитети,
који су девастирани у периоду економских санкција и НАТО агресије, нису у потпуности обновљени.
Решавање проблема отпадних вода представља предуслов за већа улагања у привреду града Лознице са
пратећим насељима. Решавањем комуналних проблема подиже се вредност имовине, а подручје постаје
атрактивно за инвестирање.
Централно постројење за пречишћавање отпадних вода „Лозница” има дугорочан позитиван утицај на
животну средину. Изградњу и пуштање у рад постројења прате следећи позитивни ефекти:
- пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода са територије ГУП-а Лознице,
- смањење загађења реципијента и побољшање квалитета водотока,
- елиминисање загађења подземља (земљишта и вода) на територији града и приградских насеља, тј.
на подручју ГУП-а Лознице,
- уклањање отпада и отклањање неугодности на току реке Штире и Дрине, како кроз сам град до
постројења, тако и низводно од постројења,
- повећање вредности пејзажа и имовине у окружењу,
- драстично побољшање квалитета свих параметара животне средине,
- отварање нових радних места на постројењу и побољшање стандарда локалног становништва,
привредни развој региона.

Постојећа канализациона мрежа, концепција решења и опис локације
Град Лозница броји око 100.000 становника, рачунајући и избеглице, распоређених у укупно 54
насељених места, једно градско насеље-град Лозница, једно бањско-Бања Ковиљача и 52 сеоска места.
Канализациони системи постоје једино у граду Лозници и Бањи Ковиљачи у укупној дужини од 50 км.
Тренутно се отпадне и атмосферске воде из дела градског подручја Лознице који је повезан на
канализациони систем преко главног градског колектора јајастог профила 120/160 cm доводе до главне
канализационе црпне станице на обали реке Штире. Главна канализациона црпна станица пројектована је и
изведена педесетих година. Након реконструкције хидромашинске и електроенергетске опреме у овој црпној
станици, која је обављена осамдесетих година, њен укупан капацитет достигао је 2500 l/s, са три мање пумпе
капацитета по 125 l/s које су активне у сушном периоду и служе за препумпавање отпадних вода и већим
пумпама капацитета по 500 л/с које се активирају у кишном периоду. Све воде доведене главним градским
колектором до црпне станице препумпавају се и изливају у реку Штиру. Излив у реку Штиру лоциран је на
око 1200 м узводно од ушћа реке Штире у Дрину.
Индустријске отпадне воде, са подручја града Лознице, се без претходне прераде упуштају у околне
водотоке, изузимајући „Вискозу” која поседује одређене предтретмане. У Бањи Ковиљачи се такође врши
упуштање отпадних комуналних вода у реку Дрину без третмана. Остала места немају изграђене
канализационе системе и сва комунална вода се упушта у септичке јаме, копане бунаре или оближње
водотоке.
У досадашњем периоду град Лозница је предузимала различите активности у решавању проблема
каналисања и пречишћавања отпадних вода. Током 2005. године, у складу са важећим Законом о планирању и
изградњи и осталом законском регулативом, урађен је Генерални пројекат са Претходном студијом
оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Лозница. На основу
анализе неколико варијантних решења проблема отпадних вода и спроведене упоредне техно-економске
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анализе потребних инвестиционих улагања и експлоатационих трошкова усвојено је техничко решење које
предвиђа изградњу 32 канализациона система-сепарационог типа, једно централно постројење за Лозницу,
Лозничко Поље, Клупци, Плоча, Башчелуци, Крајишници, Трбушница, Бања Ковиљача, Горња Ковиљача и
Воћњак. Канализациони системи за остала сеоска насеља су груписани и за њих ће се радити посебна
постројења.
Неопходно је извршити раздвајање општег система канализације на сепаратни систем тј. раздвојити
фекалне канализационе колекторе и атмосферску канализацију, како у Бањи Ковиљачи тако и у Лозници.
Потребно је на територији града изградити атмосферску канализацију, а постојеће канализационе
колекторе општег система користити као фекалну канализацију. У Бањи Ковиљачи постојећи колектор у
главној улици може се користити само за атмосферску канализацију, с тим што би требало изградити
атмосферску канализацију која води до главног колектора и нове фекални колектор кроз главну улицу.
Изградња ЦППОВ Лозница је предвиђено на локацији „Локањ” на десној обали Дрине, у Лозничком
Пољу. Наведена локација је усвојена и у оквиру важећег Генералног урбанистичког плана Лознице.
Предвиђено је да се прикупљена отпадна вода у граду Лозници и наведеним сеоским насељима
главним колектором (Колектор 1) доведе до главне фекалне црпне станице ЦС1, одакле ће се потисним
цевоводом одвести на ЦППОВ. У погледу технологије пречишћавања за ЦППОВ Лозница усвојена је СБР
технологија.
Ранијом техничком документацијом било је предвиђено да се прикупљене отпадне воде Колектором 1
гравитационо доведу на ЦППОВ. На почетку линије пречишћавања била је предвиђена црпна станица која је
обезбеђивала подизање отпадних и атмосферских вода приспелих колектором 1 на висинску коту довољну за
гравитационо течење кроз главну процесну линију пречишћавања.
У периоду од 1992. до 1996. године изграђен је део Колектора 1 али се, због недостатака финансијских
средстава и проблема који су се јавили приликом извођења колектора, прекинуло са радом на око 1200м
узводно од локације постројења. Наиме, изузетно велике пројектоване дубине укопавања (око 6.5м) су се
показале као веома сложене за извођење у алувиону Дрине, где су високи нивои подземних вода, што је
утицало на интензиван прилив подземних вода и довело до екстремно високих трошкови ради исушивања
рова. Као прелазно решење извршено је повезивање овог колектора на кишни колектор Ø1000мм у близини
пруге, у улици Георгија Јакшића, те се све сакупљене отпадне воде, и кишне и фекалне и даље одводе до горе
наведене главне црпне станице и потискују у реку Штиру.
С обзиром на наведене тешкоће приликом изградње Колектора 1 предвиђено је укидање пужне црпне
станице на улазу у ЦППОВ Лозница чиме су се избегли екстремно тешки услови за извођење овог објекта у
условима великих прилива подземних вода, који подразумевају велике инвестиционе трошкове изградње,
како из разлога континуалног црпљења и обарања нивоа подземних вода, тако и у погледу великих количина
армираног бетона који би био непходан да не би дошло до испливавања објекта. Техно-економском анализом
се дошло до закључка да се укидањем улазне црпне станице постројења и изградњом црпне станице на крају
изграђене деонице Колектора 1, уз сво потребно прилагођење осталих елемената, инвестиције смањују за 50%
у односу на решење са двостепеном пужном црпном станицом.
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости, који представља основ за израду овог
пројекта у погледу количина отпадних вода, такође је потврдио техничко решење којим се предвиђа изградња
главне фекалне црпне станице ЦС1 и главног потиса уместо гравитационог дела Колектора 1.
Усвојено решење које је обрађено овим пројектом предвиђа рад канализационог система Лознице у
два режима: пре изградње ЦППОВ и након изградње ЦППОВ.
Пре изградње ЦППОВ, црпна станица ЦС1 би директно потискивала отпадне воде преко потисног
цевовода у реку Дрину. Након изградње ЦППОВ, црпна станица 1, потискиваће прикупљене воде на почетак
линије пречишћавања у ЦППОВ, а у случају потребе могућ је рад као и у претходном режиму.

Изводи из идејног пројекта
Централно постројење за пречишћавање отпадних вода „Лозница” биће лоцирано низводно од града
на десној обали реке Дрине, поред магистралног пута Зворник - Шабац. Локација постројења је одређена
важећим Генералним урбанистичким планом Лознице из 1983. године, на око 500 м низводно од ушћа реке
Штире у Дрину. Пречишћене отпадне воде ће се испуштати у реку Дрину.
41

Предвиђено је фазно извођење централног постројења за пречишћавање отпадних вода, прва фаза са
максималним дневним протоком од 225 l/s и 40.000 ЕС, док је друга фаза предвиђена са максималним
дневним протоком од 450 l/s и укупно 80.000 ЕС. Планирани век објекта је 30 година.
Технолошки поступак примењен на постројењу за предвиђени капацитет и улазно органско
оптерећење, гарантује квалитет пречишћене отпадне воде на излазу из постројења, који одговара II категорији
водотока. Постројење за пречишћавање отпадних вода састоји се од линије третмана воде и линије за третман
формираног муља. На линији воде пројектовани су следећи технолошки процеси: примарни, секундарни и
терцијарни третман отпадних вода и предвиђени су објекти: везни и преливни шахт, аерисани песколов са
аутоматском решетком, СБР базени, сабирни шахт, мерни објекат и црпна станица пречишћене воде. Линију
муља сачињавану објекти: угушћивач муља и спирална муљна преса. Пратећи објекти који непосредно
учествују у пројектованом процесу су командно-управна зграда и машинска зграда.

Еколошки аспекти
Овим поглављем процениће се прихватљивост изградње и експлоатације постројења за пречишћавање
отпадних вода „Лозница”, извршити идентификација потенцијалних утицаја планираног пројекта на околину
и дати предлог потребних мера у циљу заштите животне средине.

Постојеће стање животне средине
Због економске ситуације у којој се налази наша земља већ дужи низ година, читава индустрија на
територији града Лозница , практично не ради или ради са смањењим капацитетом као и у целој Србији. Од
индустријског комбината „Вискоза”, који је био један од основних носилаца привредног развоја подручја у
погону је само мањи погон „Лофолен”. Сходно овој чињеници квалитет животне средине је далеко мање
нарушен, него у периоду интензивне индустријске производње, те се основни параметри животне средине
налазе у законски дозвољеним границама, осим квалитета површинских вода.
Главни концентрисани извори емисије у ваздух у Лозници потичу од индустријских објеката и
система за грејање (топлане и веће котларнице), а различити објекти саобраћаја (друмски саобраћај: градски и
транзитни, као и аутобуске станице, јавне гараже и паркиралишта) такође представљају значајан извор
загађења ваздуха због испуштања издувних гасова. Редукција индустријске производње и умерена
концентрација саобраћаја одражавају се на одржавање концентрација загађујућих материја испод граничних
вредности имисије. На подручју ГУП-а Лозница постојећим системом за прикупљање и одвођење отпадних
вода обухваћен је значајни део територије града са приградским насељима по комбинованом општем и
сепарационим систему. Отпадне воде града сада се испуштају без пречишћавања у реципијент реку Штиру на
око 1200м узводно од ушћа у Дрину. Делови насеља који немају организовано прикупљање евакуишу отпадне
воде у индивидуалне водопропусне септичке јаме или директно у околне водотоке. Канализациона мрежа у
Бањи Ковиљачи, конципирана по општем систему, покрива већи део насеља и без пречишћавања испушта
отпадне воде у Дрину. Поред загађивања површинских вода, интензивна урбанизација и неконтролисано
испуштање отпадне воде нарушавају изворишта термоминералних вода и потенцијал Бање Ковиљаче као
туристичког и балнеолошког центра. За анализу квалитета површинске воде реципијента отпадних вода
Дрине коришћен је фонд података РХМЗ Србије за станицу Лешница у периоду 2004.-2006. године. Профил
Лешница се налази око 20 км низводно од Лознице, узводно од ушћа Јадра у Дрину. На основу резултата
физичко-хемијских и биолошко-бактериолошких анализа општи квалитет воде Дрине је био II/III категорије.
Нарушавања законске категорије углавном је било у домену повећаног садржаја суспендованих материја и
процента засићења кисеоником. Заступљеност екстензивне пољопривреде са умереним коришћењем
вештачких ђубрива и пестицида, смањен ниво индустријске производње у центру општине након кризе
деведесетих на и бомбардобања и релативно мали обим саобраћаја у урбаним зонама генеришу умерена
загађења.

Утицај реализације пројекта на животну средину
Централно постројења за пречишћавање отпадних вода Лознице са припадајућим саобраћајницама
може представљати одређени извор загађивања животне средине. Сви ефекти се испољавају у оквиру два типа
утицаја, који према трајању могу бити привременог и трајног карактера.
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Могући негативни утицаји на животну средину у току изградње
Прву групу утицаја представљају утицаји који се јављају као последица изградње објекта и по природи су
већином привременог карактера, просторно ограничени на непосредну околину пројекта. Ови утицаји настају
као последица присуства људи, грађевинских машина, примене различитих технологија и организације
извођења радова.
Комунална бука у Лозници највећим делом потиче од саобраћаја, док су од мањег значаја индустрија,
грађевинарство, мала привреда и према структури градских делатности очекује се да су ноћни и дневни нивои
комуналне буке углавном у границама прописаних вредности.
Негативне последице се јављају као резултат ископа значајних количина земљишта, транспорта,
уграђивања великих количина грађевинског материјала, као и привременог и трајног уклањања зеленог
покривача и одражавају се на:
- визуелно естетско нарушавање пејзажа (привремено заузимање терена за потребе извођења
грађевинских радова),
- загађење ваздуха (прашина, издувни гасови грађевинских машина и возила),
- загађење површинских и подземних вода (отпадне опасне материје из грађевинских машина и
возила, санитарне отпадне воде),
- загађење земљишта (заузеће простора, неконтролисано одлагање ископаног, грађевинског материјала
и чврстог отпада),
- повећање буке и вибрација (при раду грађевинских машина и возила, при минирања),
- екосистеме (губитак аутохтоних станишта вегетације, поремећај еколошких услова),
- узнемиравање локалног становништва и шире јавности, губитак материјалних добара.

Позитивни ефекти пројекта на околину и развој територије
Централно постројење за пречишћавање отпадних вода „Лозница” има дугорочан позитиван утицај на
животну средину. Изградњу и пуштање у рад постројења прате следећи позитивни ефекти:
- пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода са територије ГУП-а Лознице,
- смањење загађења реципијента и побољшање квалитета водотока,
- елиминисање загађења подземља (земљишта и вода) на територији града и приградских насеља, тј.
на подручју ГУП-а Лознице,
- уклањање отпада и отклањање неугодности на току реке Штире и Дрине, како кроз сам град до
постројења, тако и низводно од постројења,
- повећање вредности пејзажа и имовине у окружењу,
- драстично побољшање квалитета свих параметара животне средине,
- отварање нових радних места на постројењу и побољшање стандарда локалног становништва,
привредни развој региона.

Мере предвиђене за спречавање и отклањање штетних утицаја на животну средину
У циљу прихватљивости пројекта ЦППОВ„Лозница” по питању заштите животне средине, након
идентификације могућих негативних утицаја пројекта на околину, разматрају се предвиђене мере превенције
и ублажавања негативних утицаја у току изградње и током експлоатације система.
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Мере заштите животне средине у току изградње
Неопходно је предузимати следеће заштитне мере животне средине током реализације пројекта:
- доследно спровођење пројектованог обима и врсте радова на изградњи ЦППОВ „Лозница“ према
инвестиционо техничкој документацији,
- придржавање услова које су прописале надлежне установе и институције,
- успостављане адекватне организације грађења, коришћење најсавременије механизације, одржавање
машинског парка у исправном стању у циљу строгог контролисања манипулисања нафтом и дериватима уз
максималне мере заштите од процуривања у подземље,
- контролисање подизања прашине на градилишту, праћење концентрације прашине и нивоа
комуналне буке,
- успостављање система адекватног управљања отпадним водама, комуналним и осталим отпадом,
- спровођење антиерозионих и биоинжењерских радова на привременим и сталним депонијама, чије се
локације одобравају од стране надлежних комуналних служби,
- ревитализовање земљишта на коме се обављају грађевински радови са биолошком и механичком
консолодацијом, након реализације објеката постројења.

Мере заштите животне средине у току експлоатације
У оквиру централног постројења за пречишћавање отпадних вода пројектована су следећа техничка
решења као мере за елиминисање могућих загађења животне средине:
- пројектовање квалитетног техничког решења објеката постројења, спољног и хортикултурног
уређења са циљем добре прихватљивости пројекта у оквиру амбијенталне целине,
- одлагање нераствореног отпада са аутоматске решетке и из песколова у затворене контејнере у
непосредној близини објеката примарног третмана, одакле се транспортује на одговарајућу комуналну
депонију,
- повратак свих отпадних вода које настају у процесу пречишћавања: санитарних отпадних вода,
повратних процесних вода и вода од прања погона и опреме на почетак процеса пречишћавања отпадне воде и
слободно изливање атмосферске воде на околни терен,
- привремено одлагање муљног колача из муљне пресе у затворене контејнере, а потом његово
одвожење на комуналну депонију,
- организовано прикупљање чврстог комуналног отпада са комплекса објеката постројења и
транспоровање на комуналну депонију,
- складиштење опасних материја по животну средину (трансформаторско уље) у резервоарима
максимално заштићеним од процуривања у спољну средину,
- уградња спољних и унутрашњих хидраната за гашење пожара и постављање мобилне противпожарне
опреме.
Основне мере заштите животне средине током експлоатације постројења су:
- обезбеђивање континуалне исправности постројења и доследности поштовања прописаног
технолошког поступка,
- отклањање свих кварова на постројењу који проузрокују престанак његовог рада у што краћем року,
- праћење исправности рада градског канализационог система и индустријских постројења за
предтретман отпадних вода у складу са Правилником о техничким и санитарним условима упуштања
отпадних вода у градску канализацију,
- спровођење контроле ефикасности процеса пречишћавања отпадних вода континуалним мерењем
прописаних параметара-мониторинг.
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Програм праћења стања животне средине
Како је кроз анализу утицаја постројења на животну средину и примену одговарајућих мера заштите,
закључено да се у експлоатацији постројења могу очекивати потенцијални утицаји постројења на квалитет
површинских и подземних вода и земљишта, предлаже се систематско праћење квалитета отпадних вода на
улазу и излазу из постројења и квалитета површинских вода у реципијенту узводно и низводно од излива
пречишћене отпадне воде (основних физичко хемијских параметара свакодневно, тешких метала недељно и
опасних материја и осталих физичко хемијских и биолошких параметара месечно).
Закључак
Током реализације пројекта ЦППОВ „Лозница” потенцијално је могуће извесно нарушавање животне
средине, које је углавном привременог карактера и условљено извођењем грађевинских радова. Применом
предвиђених мера заштите у току изградње не очекују се значајнији утицаји пројекта на квалитет животне
средине. Могући негативни утицаји на животну средину током експлоатације објекта у потпуности су
елиминисани примењеним техничким решењима складиштења и одвожења отпадних продуката
пречишћавања.
Спровођењем прописаног технолошког поступка пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода
са територије ГУП-а Лознице и обезбеђивањем континуалне исправности постројења ЦППОВ „Лозница”,
елиминише се загађење подземља, смањује загађење реципијента Дрине и значајно побољшава квалитет свих
параметара животне средине. У склопу концепта одрживог развоја изградња постројења омогућава строго
очување животне средине.
Користи – Закључак оправданости инвестиције
Директне и индиректне користи
Као што је наведено у претходним поглављима, пројекат ЦППОВ представља специфичан
инраструктурни пројекат, чијом се реализацијом побољшавају карактеристике животне средиме, обезбеђују
квалитетни услови за живот становништва, као и услови за покретање и развој привредних активности на
ширем подручју Лознице. Бројни су директни и индиректни позитивни ефекти, који ће се остварити
реализацијом овог пројекта, али их је тешко квантификовати.
Приходи пројекта
Активности у вези изградње и експлоатације ЦППОВ биће у надлежности ЈП „Водовод и
канализација“, Лозница. У периоду експлоатације ово предузеће ће наплаћивати услугу пречишћавања
отпадних вода од својих корисника: становништва и привреде града Лознице и пратећих насеља. Потребно је
напоменути да се разликују количине отпадне воде које се прерађују од количина вода за које могу да се
наплате услуге. Ова разлика се пре свега односи на инфилтрацију атмосферских вода у канализациони систем,
непријављене прикључке и непотпуну наплату услуга од евидентираних корисника.
Године:
2012., 2013., 2014., 2015., 2016 и даље
Корекције наплаћених у односу
пречишћене количине воде 0,85 0,85 0,87 0,9 0,93 0,93
Наредни упоредни преглед илуструје количине пречишћених отпадних вода и наплаћених количина вода у
карактеристичним временским пресецима:
3

Исказано у м /год. 2012.год. 2015.год 2030.год.
Пречишћене количине отпадне воде: 2.628.000 4.415.040 8.830.080
Наплаћене количине пречишћене воде:2.233.800 3.973.536 8.211.974
Просечне продајне цене услуга пречишћавања отпадних вода би се разликовале по појединим
годинама експлоатације. У периоду од првих 10 година експлоатације ове цене би, због високих трошкова и
3

мале количине пречишћене воде, требало да се формирају у интервалу од 15,30 до 20,3 дин/м , док би се у
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периоду од следећих 10 година кретале у интервалу од 10,85 до 14,1 дин/м . у Периоду од последњих 10
3

година продајна цена би се формирала на нивоу од 10,85 дин/м . При наведеним продајним ценама ЈП
„Водовод и канализација“ би остваривао приход од наплаћених услуга пречишћавања отпадних вода, у
карактеристичним годинама експлоатације, у следећим износима:
Исказано у милионима динара: 2012.год. 2015.год 2030.год.
Очекивани приход од пречишћавања отпадних вода 45,3 58,0 89,1
Свакако да ће у пракси висина прихода за услуге пречишћавања отпадних вода, зависити од мера
вођења економске и социјалне политике.
Процесно – технолошки део
Пројектовано постројење за пречишћавање отпадних вода састоји се од прелиминарног процеса
(уклањање грубог и инертног материјала), биолошке аерације (процес са активним муљем у СБР базенима са
процесима нитрификације и денитрификације), УВ дезинфекције и обраде насталог муља угушћивањем у
гравитационом угушћивачу и обезводњавањем на спиралној преси до коначног одлагања.
Линија воде
Уклањање грубог и инертног материјала
Уклањање грубог и инертног материјала из воде је први процес у систему обраде, а примењује се у
циљу заштите пумпи, вентила и арматуре од оштећења, запушавања и несметаног одвијања наредних фаза
обраде. Тако се остварује и извесно смањење укупног степена загађености отпадне воде.
Изабран је, за I фазу, компактни, полуукопан аерисани песколов-мастолов и у њему интегрисана
аутоматска решетка. За II фазу долази још једна линија са оваквим компактним уређајем.
Аутоматска решетка и песколов
Овако компактни уређај обезбеђује комплетан механички третман, који се користи и за комуналне и
индустријске отпадне воде.
Отпадне воде прво пролазе кроз аутоматску фину решетку (величина светлог отвора је 6 мм). Тиме се
отпадна вода чисти од пливајућих материја и крупнијих честица. Тако издвојени материјал се преко
ротирајућег конвејора компактује, дехидрира и избацује у контејнер. Садржај чврсте материју по изласку из
конвејора је до 40%.
Из аутоматске решетке, отпадна вода пада у аерисани песколив-мастолов са класирером песка и
вијачном пумпом за издвојени флотат. На дну песколова налази се подужни дубински пужни транспортер за
усмеравање издвојеног песка у улазни продубљени део танка. Одатле се издвојени материјал помоћу
класирера дехидрира и избацује у контејнер.
Биолошка аерација
Биолошка аерација отпадних вода може се вршити у биоаерационим базенима, аерисаним лагунама
или биофилтрима. Изабран је процес пречишћавања у биоаерационим базенима типа СБР (процес са
активним муљем).
Активни муљ је суспензија микроорганизама, активних и изумрлих, који се налазе у отпадној води са
суспендованим колоидним и раствореним органским и неорганским материјама. Добијање задовољавајућег
степена пречишћавања постиже се аеробним биолошким процесима у којима се одигравају метаболичке
реакције микроорганизама. Када отпадна вода доспе у биоаерациони базен формира се микробиолошки флок
који се храни органским материјама из отпадне воде. Поред микробиолошког флока у биоаерационим
базенима се налазе и инертне и небиодеградабилне материје.
После примарног механичког третмана отпадна вода се транспортује до дистрибуционе коморе. Њена
улога је да расподељује отпадну воду у СБР базене. Цевоводи повезују дистрибутивну комору и пререакционе
зоне сваког СБР базена. Отпадна вода континуално улази у СБР, током свих фаза циклуса.
Систем се састоји од четири СБР базена за И фазу (и још 4 базена за II фазу), који су постављени
паралелно. Сваки базен се састоји од пререакционе зоне и главне зоне за аерацију. Преградни зид дели ове две
зоне. Такође сваки базен је снабдевен декантером за одвођење пречишћене воде. Пререакциона зона има
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високо оптерећење флоком, који поспешује селекцију пожељне флоком настале биомасе и служи као
дистрибутивна комора пре главне зоне за аерацију.
Аерација четири СБР базена, укључујући и пререакционе коморе, врши се помоћу три дуваљке. Две су
у раду, при чему је једна од њих у нормалним случајевима повезана са два СБР базена, друга је повезана са
друга два базена а трећа служи као резервна. Активирани вентили разводних цеви дуваљки омогућавају да
резервна дуваљка буде усмерена на било који пар СБР базена. Аерација се врши путем мембранских дифузора
са финим мехурићима смештених на дну базена.
Током процеса денитрификације (аноксична фаза), у главној зони мешачи су у раду да би се одржала биомаса
у суспензији. Предвиђена су по два мешача за сваки базен.
Излазна вода се на супротном крају сваког базена одводи кроз декантере и даље кроз унутрашњи
колектор. Предвиђено је декантовање једног базена у датом тренутку.
Избацивање вишка активног муља врши се један пут у сваком циклусу а пре завршетка фазе
декантације. Трајање ове операције се подешава ручно. Сви базени имају по две потапајуће пумпе за вишак
активног муља које се користе као радна/резервна пумпа. Уколико се дужина процеса подеси на пример на 10
минута, радна пумпа се укључује 10 минута пре завршетка периода декантације и зауставља се на крају тог
периода. У датом тренутку само се један базен празни (декантовање + вишак муља).
Циклус пречишћавања отпадне воде за сваки СБР базен обухвата фазу реакције (аерација + аноксична
фаза), фазу таложења и фазу декантовања. Група од четири СБР базена ради у фазним секвенцама.
Терцијерни третман
Предвиђа се дезинфекција ефлуента коршћењем УВ лампи.
У складу са развојем науке и технике и трендом заштите животне средине и очувања природних ресурса,
уместо раније најчешће коришћеног процеса хлорисања предвиђена је дезинфекција отпадне воде
ултравиолетним зрачењем. Овом техником добија се вода одговарајућег микробиолошког квалитета без
употребе хлора. У одводну цев биће уграђени реактори, паралелно повезани, у којима ће бити одговарајући
број лампи у складу са протоком отпадне воде.
Линија муља
У процесима таложења формира се муљ, који има веома висок садржај влаге. Да би се одложио на депонију,
потребно је стабилизовати га и смањити му проценат влаге. Процеси на линије третмана муља су:
- угушћивање
- кондиционирање и обезводњавање муља.
Угушћивање
Угушћивање представља први степен процеса уклањања непожељне воде из муља у циљу смањења
његове укупне запремине. У угушћивач стиже муљ који се састоји од вишка активног муља. Изабран је
гравитациони угушћивач јер омогућава издвајање вишка воде и формирање минималне запремине муља,
изједначавање и складиштење муља да би се омогућиле наредне операције.
Обезводњавање муља
Обезводњавање муља представља други део његовог третмана. Након обезводњавања муљ губи изглед
ретке суспензије и са њим се може поступити као са сваким другим чврстим материјалом безбедним за
одлагање на депонију.
Усвојено је једно флексибилно технолошко решење за дехидратацију муља :
3

− једна спирална пресе капацитета Q1= 5,0 - 5,5 m /h за I фазу
− и још једна истих карактеристика за II фазу.
Пре него што дође на пресу, муљ се кондиционира раствором полиелектролита који врши агрегацију
честица За транспорт муљног колача из објекта дехидрације муља, предвиђен је коритасти пужни
транспортер.
Муљни колач се одлаже у контејнер, а затим одвози на санитарну градску депонију. Филтрат из пресе се
одводи на почетак процеса.
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Закључак оправданости инвестиције
Резиме студије оправданости
Град Лозница са својим приградским подручјем представља највећи град Подриња и значајан
регионални центар. Као ограничавајући фактор за даљи друштвено-економски развој града, појављује се
проблем испуштања отпадних вода. У циљу решавања проблема пречишћавања отпадних вода предвиђена је
изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода Лознице (ЦППОВ).
Комуналне отпадне воде са територије ГУП-а Лозница (град Лозница и приградска насеља: Лозничко
поље, Клупци, Плоча, Башчелуци, Крајишници, Трбушница, Воћњак, Горња Ковиљача), отпадне воде из
индустријских комплекса, отпадне воде са фарми и воде од инфилтрације допремаће се јединственим
канализационим колектором на централно постројење за пречишћавање отпадних вода „Лозница”, где се
укључују и отпадне воде из Бање Ковиљаче. Прикључене индустријске отпадне воде на јединствени
канализациони систем Лознице предходно ће бити доведене до нивоа квалитета за упуштање у градску
канализацију, који се утврђује Правилником о техничким и санитарним условима упуштања отпадних вода у
градску канализацију.
Централно постројење за пречишћавање отпадних вода „Лозница” биће лоцирано низводно од града
на десној обали реке Дрине, поред магистралног пута Зворник - Шабац. Локација постројења је одређена
важећим Генералним урбанистичким планом Лознице из 1983. године на око 500 м низводно од ушћа реке
Штире у Дрину. Пречишћене отпадне воде ће се испуштати у реку Дрину.
Технолошки поступак примењен на постројењу за предвиђени капацитет и улазно органско
оптерећење, гарантује квалитет пречишћене отпадне воде на излазу из постројења, који одговара II категорији
водотока. Постројење за пречишћавање отпадних вода састоји се од линије третмана воде и линије за третман
формираног муља. На линији воде пројектовани су следећи технолошки процеси: примарни, секундарни и
терцијарни третман отпадних вода и предвиђени су објекти: везни и преливни шахт, аерисани песколов са
аутоматском решетком, СБР базени, сабирни шахт, мерни објекат и црпна станица пречишћене воде. Линију
муља сачињавану објекти: угушћивач муља и спирална муљна преса. Пратећи објекти који непосредно
учествују у пројектованом процесу су командно-управна зграда и машинска зграда.
Предвиђено је да се постројење гради у две фазе. Капацитет I фазе омогућава максимални дневни
проток од 225 l/s, средњи дневни проток од 140 l/s и задовољава потребе од 40.000 еквивалентних
становника. Планирано је да се инвестиције I фазе изведу у периоду од две године 2010 и 2011.година.
Пробни погон би се извршио у првом кварталу треће године изградње, а затим би се наставило са
редовним радом постројења до 2015. године, када је планирано да се реализује ИИ фаза. Реализацијом II
фазе капацитет постројења би се удвостручио и обезбеђивао би максимални дневни проток од 450 l/s,
средњи дневни проток од 280 l/s и задовољио потребе 80.000 еквивалентних становника. Планирани век
објекта је 30 година.
Оцена друштвено-економске оправданости и одрживости реализације пројекта ЦППОВ је дата на
основу прорачуна просечних дисконтованих додатних трошкова пречишћавања отпадних вода (Long Run
Incremental Costs).
Упоређењем просечних додатних трошкова пречишћавања отпадних вода са постојећим ценама
воде и канализације, може се контатовати да ће будуће цене канализације бити веће за трошкове
пречишћавања отпадних вода, али да ће се кретати у прихватљивим границама за становништво и
привреду.
Према подацима добијеним од Инвеститора изградња ЦППОВ ће се финансирати из бесповратних
средстава Националног инвестиционог плана.
Производне цене пречишћавања отпадних вода би се у периоду експлоатације кретале у
3

3

3

интервалу од 17,83 до 10,06 ДИН/м , односно од 0,21 ЕУР/м до 0,12 ЕУР/м . Уколико би се
пречишћавање отпадних вода наплаћивало по нешто вишој цени од производне цене, тада би се
обезбедило покриће свих трошкова, како оперативних тако и трошкова амортизације и обезбедило би се
ликвидно пословање. Потребно је напоменути да ће се у пракси разликовати количине воде, које се могу
наплатити у односу на укупно пречишћене количине воде, то пре свега због учешћа атмосферских вода,
некомплетне евиденције прикључака и непотпуне наплате услуга пречишћавања. Из наведених разлога, а
у циљу ликвидног пословања, продајне цене пречишћавања отпадних вода ће бити веће у односу на
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израчунате производне цене за цца 15% у почетном периоду, а за 7% у периоду пуног коришћења
капацитета.
Генерално, може се рећи да би се при просечној продајној цени пречишћавања отпадних вода од 17
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Дин/м , односно 21 ЕУР/м , остварила задовољавајућа интерна стопа финансијске ефективности за
комуналне објекте од 4,42%, а уложене инвестиције би се номинално вратиле у 20. години експлоатације
ЦППОВ
Збирна оцена оправданости инвестиције
Приказани резултати економско–финансијске анализе показују да је реализација пројекта ЦППОВ
одржива и изводљива са економско-финансијског аспекта, али и овом приликом треба истаћи да се ради
о специфичном инфраструктурном пројекту, чији се значај огледа у побољшању животне средине и
стварању предуслова за одрживи развој у различитим областима.
Реализацијом пројекта централног постројења за пречишћавање отпадних вода града Лознице са
припадајућим насељима остариће се бројни позитивни ефекти:
- смањује се загађење реципијента и побољшава квалитет водотока,
-елиминише загађење подземља (земљишта и вода) на територији града и приградских насеља,
- уклања отпад и отклањају неугодности на току реке Штире и Дрине, како кроз сам град до
постројења, тако и низводно од постројења,
- побољшава се квалитет свих параметара животне средине,
-повећава вредност подручја и имовине,
- подиже стандард локалног становништва и
- стварају услови за привредни и економски развој региона.

Имајући у виду значај изградње ЦППОВ за развој региона, као и висину инвестиција за изградњу
овог постројења, коришћење бесповратних средстава НИП-а за ову намену има пуно друштвеноекономско оправдање.
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ОТПАДНИХ ВОДА
Проблем отпадних вода на територији града је доста акутан. У самом граду Лозници, односно у
оквиру ГУП-а Лознице, постоји изграђена канализациона мрежа, којом је покривен значајнији део територије
града са приградским насељима. Наиме, постојећим системом за сакупљање и одвођење отпадних вода
обухваћено је уже градско подручје јужно од пруге Рума - Зворник, затим део месне заједнице Градилиште,
Ново насеље, Центар, Стара Варош, Црна Гора, као и делови месних канцеларија Степа Степановић и
Клупци. Детаљније посматрано, систем централног дела града са леве обале Штире, грађен педесетих година,
конципиран је као општи систем, односно систем којим се сакупљају и кишне и фекалне воде и одводе до
главне црпне станице отпадних и атмосферских вода, лоциране такође на левој обали реке Штире, на око 1200
м узводно од ушћа у Дрину, одакле се без икаквог третмана потискују у наведени водоток. Ова црпна станица
је пројектована и изведена педесетих година, потом је осамдесетих година урађена техничка документација
према којој је извршена реконструкција хидромашинске и електро опреме да би се постигао укупан капацитет
од око 2500 л/с. Током осамдесетих година рађен је низ пројеката којима је дато решење одвођења отпадних
вода насеља Лозничко Поље, Клупци и Лагатор по сепарационом систему. Према овој техничкој
документацији, у периоду од 1992. до 1996. године приступљено је изградњи једног од главних колектора Колектора 1. Међутим, из разлога недостатка финансијских средстава са једне стране, а са друге стране из
разлога изузетно великих пројектованих дубина укопавања (око 6,5 м) које су се показале као веома сложене
за извођење у алувиону Дрине (високи нивои подземних вода - интензиван прилив подземних вода екстремно високи трошкови црпљења воде ради исушивања рова), са изградњом се 43 стигло на око 1100 м
узводно од локације постројења за пречишћавање. На тај начин наведени колектор није могао да се стави у
функцију ("слепа" деоница без излива), па је као прелазно решење извршено превезивање овог колектора на
кишни колектор Æ1000 мм у близини пруге, у улици Георгија Јакшића, те се све сакупљене воде, и фекалне и
кишне, и даље одводе до горе наведене главне црпне станице којом се, без пречишћавања, потискују директно
у Штиру и континуално доводе до загађења и деградације животне средине.
У погледу третмана отпадних вода, крајем осамдесетих година урађена је техничка документација за
постројење за прешишћавање отпадних вода на локацији "Локањ" на десној обали Дрине, у Лозничком пољу,
а у непосредној близини западне путне обилазнице. Наведеном техничком документацијом предвиђен је
стандардни конвенционални систем, са континуалном аерацијом и најпре аеробним (прва фаза), а потом
анаеробним (финална реализација) третманом муља. Капацитет постројења од 2 x 80.000 ЕС = 160.000 ЕС је
био дефинисан у складу са улазним параметрима базираним на комуналним отпадним водама и отпадним
водама индустрије која је тада била активна, а данас се налази ван функције. Улазна црпна станица на
постројење је била предвиђена у облику армиранобетонског објекта - двостепене пу`не црпне станице са три
паралелне линије (6 пужева), укупном висином дизаwа од 10,90 м и котом фундирања црпилишта првог
степена на преко 7,50 м.
С обзиром на тешкоће код изградње Колектора 1 који су наступили код ископа рова за полагање
колектора на дубини од испод 4,50 м, због којих је обустављена даља изградња, приступљено је ревизији
концепције описане улазне црпне станице и низводних деоница Колектора 1 - анализи могућности помераwа
првог степена пумпања узводно на локацију до које је колектор изведен, односно укидања доњег црпилишта
улазне пужне црпне станице, чиме би се избегли екстремно тешки услови за извођење овог објекта
проузроковани, како је већ наведено, изузетно великим приливом подземних вода, и изузетно високи
инвестициони трошкови изградње како из разлога неопходног континуалног црпења и обарања нивоа
подземних вода, тако и у погледу изузетно велике количине армираног бетона, неопходне како не би дошло
до испливавања објекта.
По спровођењу експертизе и техно-економске анализе закључено је да укидање првог црпилишта
улазне црпне станице постројења и изградња црпне станице на крају изграђене деонице Колектора 1, уз сво
потребно прилагођавање осталих елемената, инвестиционо посматрано, износи мање од 50% у односу на
решење са двостепеном пужном црпном станицом.
Код Бање Ковиљаче, ситуација је такође веома неповољна. Тренутно најизраженији проблем лежи у
чињеници да се у дринском алувиону у зони Бање Ковиљаче и узводно ка насељу Горња Ковиљача, налазе
оба изворишта за снабдевање водом за пиће лозничког подручја ("Зеленица" и "Горње Поље“) за која нису
спроведени неопходни радови и мере санитарне заштите који, између осталог, подразумевају и сакупљање и
одвођење отпадних вода загађивача који гравитирају овим извориштима.
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Осим тога, у вишим брдским деловима Бање Ковиљаче, услед интензивне урбанизације која није била
праћена изградњом канализационог система, јављају се подручја на којима се отпадне воде из бројних
стамбених објеката индивидуално упуштају у неадекватно изведене и водопропусне септичке јаме, копане
бунаре или директно у околне водотоке. Како се ови делови насеља простиру управо по контури изворишта
термоминералних вода, где не постоји повлатни водонепропусни слој који би спречио продор загађења у
аквифере, оваква пракса је неодржива најпре у погледу веома израженог нарушавања и деградације животне
средине, а потом и имајући у виду значај и потенцијал Бање Ковиљаче као туристичког и балнеолошког
центра не само на нивоу територије града Лозница, већ и на нивоу Републике Србије.
У погледу постојећег система, канализациона мрежа бање је изграђена седамдесетих година по
техничкој документацији из шездесетих година, и иако покрива значајан део територије насеља, конципирана
је по општем систему. И у овом случају се све отпадне воде, измешане са атмосферским, сакупљене бањским
канализационим системом одводе у реку Дрину без било каквог пречишћавања.
Објекти примарног механичког третмана постројења за пречишћавање воде (решетка, таложница и
пумпна станица), лоцираног на североисточном делу Бање, поред Дрине, изграђени су али никада нису
пуштени у рад, те је из разлога неодржавања и непостојања чуварске службе дошло до тога да се данас ови
објекти налазе у јако лошем стању (потпуно су руинирани) те их је практично немогуће реактивирати.
Почетком деведесетих година урађена је и позитивно оцењена од стране званичне ревизионе комисије
(Грађевински факултет Универзитета у Београду), техничка документација, којом је констатовано да је техноекономски најоправданије решење оно којим је предвиђено пребацивање отпадних вода Бање Ковиљаче на
постројење за пречишћавање отпадних вода Лознице. Наведено решење је, након саветовања, такође усвојено
и од стране органа републичке управе, Републичког хидрометеоролошког завода и Јавног водопривредног
предузећа "Сава".
Као део наведене техничке документације, урађен је Главни пројекат одводног цевовода од Бање до
Лознице у дужини од око 4,5 км. На овом месту напомиње се да је техничко решење овог одвода веома
оригилнално и јединствено у Србији. Засновано је на принципу плитке канализације, са индиректним
потискивањем - најпре дизање воде на потребну коту, са прекидном комором, чиме се омогућава коришћење
цевовода знатно нижих називних притисака него у случају директног пумпања (НП 2,5 бар уместо НП10 бар).
Даље вода одлази потисним цевоводом постављеним на средњим дубинама од око 1,90 м, чиме се постижу
веома повољни услови за извођење радова и избегавају проблеми везани за подземне воде на које се наишло у
Лозници приликом изградње Колектора 1. Међутим, осим тога, овим пројектом дато је и решење којим се
превазилазе познати проблеми ваздушних вентила на канализационим цевоводима. Наиме, на највишим
местима, тј. на вертикалним преломима трасе на локацији мостова, уместо ваздушних вентила предложена је
вентилација помоћу вентилационих цеви - пијезометара, висине 6,0 м и пречника истог као и сам одводни
цевовод, тако да наведене цеви, осим вентилационе улоге преузимају и улогу водостана, што представља
изузетну повољност са аспекта хидрауличког удара.
Код осталих насељених места на територији града Лозница не постоје никакви елементи
организованих канализационих система, већ се све отпадне воде које се стварају на подручју упуштају у
индивидуалне преливне и водопропусне септичке јаме, у напуштене копане бунаре или директно у околне
водоток.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОТИСКИВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
ЈП „Водовод и канализација“ из Лознице урадило је „Главни пројекат црпне станице за потискивање
отпадних вода“ где је у оквиру Пројектног задатка предвиђено да се приступи изради Техничке
документације црпне станице за отпадне воде.
Генералним пројектом сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља на територији
града Лозница предвиђено је да се отпадне воде из канализационог система Бање Ковиљаче пречишћавају на
Постројењу за пречишћавање (ППОВ) града Лозница.
Задатак пројектаната је био да се изради Идејни и главни пројекат црпне станице за потискивање
отпадних вода од постојећег излива у реку Дрину до локације будућег ППОВ-а града Лозница.
У техничком извештају потисног цевовода фекалне канализације детаљно је дат приказ фекалних
вода Бање Ковиљаче и начин транспортовања, третмана и излива у реципијент Дрину.
Прилог: - Пројектни задатак за израду Техничке документације црпне станице за отпадне воде
- Технички извештај
- Анализе мерења отпадних вода на изливу
- Извештај о испитивању отпадних вода
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АКЦИОНИ ПЛАН – КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и проширење канализационе мреже за 15000 становника на територији
града Лозница (Клупци – Лозничко Поље)
Активност

Кратак опис

Изградња
постројења за
пречишћавање
отпадних вода и
проширење
канализационе
мреже за 15000
становника на
територији
града Лозница
(Клупци –
Лозничко
Поље)

Изградња
постројења за
пречишћавање
отпадних вода и
проширење
канализационе
мреже

Очекивани
резултат

Имплементациона
институција

Укидање
директних
излива
отпадних вода

Град Лозница –
одељење за
планирање и
изградњу

Чиста вода

ЈП „Водовод и
канализација“
ЈП „Урбоплан“
ЈП „Град“

Рок
имплементације
5 година

Процена
буџета/еуро
12.000.000 Е

Извор
финансирања

Напомена

Буџет Града
Лознице
ИПА фонд
НИП
Ресорнорно
министарство
ЈП „Србија
воде“
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БАЊА КОВИЉАЧА
ОСНОВНА ПРОСТОРНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСЕЉА И ПОДЕЛА
НА ЈАВНО И ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Насеље Бања Ковиљача се развија јужно од железничког коридора Зворник-Шабац, тј. са леве стране
главне саобраћајнице Улице Маршала Тита из правца Лознице, која се прикључује у западном делу на
магистрални пут М4. Део насеља, Горња Ковиљача, развија се уз магистрални правац М4 Лозница-Мали
Зворник, непосредно уз реку Дрину. Такође, насеље Бања Ковиљача се налази са десне обале реке Дрине, на
месту првобитно основаног бањског лечилишта у подножју планине Гучево.
Основне функционалне целине насеља,
центар и бањско лечилишна зона, налазе се у
северном делу насељеног подручја. Око ових
централнох садржаја налазе се стамбене зоне. У
ужем појасу око бањског парка и центра насеља
налази се становање карактеристично за центар,
док се у ширем појасу јавља становање
карактеристично за периферију. У горњим зонама
насеља, на вишој надморској висини планинског
подручја, становање је руралног разбијеног типа, у
комбинацији са пољопривредним делатностима.
Насеље Горња Ковиљача, у југозападном делу
подручја, је независно организовано сеоско насеље
повезано са већим делом насеља Бање
магистралним путем М4.
Бања Ковиљача има две зоне водозахвата
чија су изворишта под заштитом. У овом делу
развој Бање Ковиљаче је условљен, те је било
какав вид насеља у том делу онемогућен. Друга
условљеност развоја Бање је планинско подручје,
шумски појас и веома неповољан терен. Због ових
природних услова, Бања је махом развијенија у
свом равничарском делу, док се делимично
простире на северним обронцима планине Гучево,
на нижој надморској висини.
Границе грађевинског реона су призвод
разних фактора, најпре потребе да се граница
грађевинског земљишта коригује у складу са
стањем на терену али и према планском решењу
које подразумева интензиван начин коришћења
земљишта.
Извршена је основна подела земљишта на јавно и остало земљиште:
Јавно грађевинско земљиште чине:
- саобраћајне површине (постојећа и будућа саобраћајна мрежа при чему се за већину саобраћајних
површина које нису дефинисане планским документима, обавезно израдити планове детаљне регулације)
- јавне службе и објекти (јавне службе и објекти, јавна предузећа, библиотека, образовни објекти,
објекти социјалне заштите итд.)
- комунални објекти и службе (гробља, пијаце и др.)
- инфраструктурни објекти (трафостанице, котларнице, подстанице, МРС и др.)
- јавне зелене површине које чине парковске површине, зелене површине уз саобраћајнице,
шуме, ливаде, скверови итд.
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- приобаље и водене површине (водопривредна земљишта)
- површине за спорт рекреацију у јавној употреби
Остало грађевинско земљиште чине:
Радне зоне, зоне становања, спортско-рекреативне зоне и друго.
Могуће је плановима нижег реда променити статус земљишта из јавног у остало сем у случајевима када
су у питаљу јавни објекти и службе, јавне зелене површине и површине за спорт и рекреацију у јавној
употреби.
ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА
Са хидрогеолошког становишта се могу издвојити следеће три категорије чврстих стена:
1) добропропусна (водоносна) средина, представљена карстификованим кречњацима и доломитима
средњетријаске старости.
2) слабопропусна средина, коју чини комплекс пешчара, кречњака и шкриљаца доњег тријаса, и
3) практично непропусна средина - главни горњи део пакета кредног флиша и карбонски шкриљци и
пешчари.
Водоносна средина Бање Ковиљаче одликује се високом пропусношћу и издашношћу. У њој је
формирано извориште за снабдевање становништва Лознице и Бање Ковиљаче.
Током 2001 године израђен је ,,Елаборат о резервама геотермано-минералних вода изворишта Бање
Ковиљаче (аутор М.Миливојевић) на основу чега су пред надлежном републичком комисијом одобрене
следеће резерве:
- Категорија А геотермално-минерална вода 6 лит/сек (БК-1А)
- Категорија Б геотермално-минерална вода 6 лит/сек (БК-1А)
- Категорија Ц1 геотермално-минерална вода која се може узимати из бунара
БК-1А црпљењем помоћу пумпе
Укупне експлоатационе резерве (А+Б+Ц1) од 18 лит/сек могу се користити, а да неће доћи до значајне
промене њеног квалитета. У свим случајевина температура воде је непромењена и износи 300С.
ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабдевање
Потребне количине воде за потребе водоснабдеваwа лозничког водоводног система су у сталном
порасту. Водоводни систем Лознице, Бање Ковиљаче и осталих насеља снабдева се водом из Регионалног
изворишта водоснабдевања Зеленица и Горње поље . У циљу решавања питања водоснабдевања насеља на
територији града Лозница у Горњем Јадру урађена је Студија о начину њиховог снабдевања
(Водоинжењеринг, Београд, 1994). За потребе Студије извршена је опсежна анализа појединачних
изворишта, извора, врела и бунара на територији Горњег Јадра, и то у погледу њиховог капацитета и
исправности квалитета воде. Утврђено је да испитивани извори не могу бити третирани са становишта
заједничког организованог снабдевања дотичних насеља водом. Такве чињенице су неминовно определиле
концепцију водоснабдевања по којој ће и ова насеља бити део водоводног система Лознице са извориштем у
алувиону реке Дрине.
Пошто се анализе и прорачуни спроведени у Студији односе на период до 2025 године, она
представља уједно незаобилазан документ код израде ГУП-а . Прогнозирани број становника Бање је око 6000
становника на крају планског периода , а процењени смештајни капацитети , по хотелима бунгаловима и
приватном смештају су око 2500 гостију у максимуму из чега проистиче да је потребно обезбедити око
2600м3/дан . Водоводни систем бање је независтан у односу на остали део регионалног система једино је
заједничко извориште.
Укупна потреба у води из студије је Qмаx,дн = 562,3 л/с
на период до 2025 године , садашња
производња у оба изворишта је око 400 л/с из чега се закључује да ће недостајати укупно за временски пресек
2025 г око 140 л/с.
У том смислу неопходно је предузети следеће:
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- Дефицит воде који ће се појавити у будућности обезбедити отварањем нових изворишта низводно
(околина Лешнице) .
- Смањењем губитака у мрежи (сматра се да исти износе око 50%) због старости цевне мреже и других
узрока .
- Прихрањивањем постојећих изворишта водом из реке Дрине.
Изворишта
Већи део територије града Лозница оријентисан је на снабдевање санитарном водом из изворишта
подземних вода Зеленица и Горње поље, која се налазе у алувијону реке Дрине, а у оквиру КО. Бања
Ковиљача.
Оба ова изворишта се користе већ дужи низ година и одређена су још претходним Генералним
урбанистичким планом Бање Ковиљаче.
ППРС као и ППО Лозница подручје доњег Подриња и Мачве је означио као веома богато подручје
квалитетном подземном водом. Заштита алувиона реке Дрине у том смислу је најважнији задатак у годинама
које нам долазе.
Претходним Генералним урбанистичким планом Бање Ковиљаче дефинисано је Регионално
извориште водоснабдевања Зеленица ( 7+1 бунара) и Горње поље (5 бунара) који су тренутно у функцији.
Планирано је да се изведе у горњем пољу још 2 бунара.
Вода која се црпи из подземља 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 водоснабдеваwа " 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.
На терену угроженост изворишта постоји те је потребно предузети конкретније мере заштите како би
се извориште заштитило. Подручје је нападнуто бесправном градњом. И овим планом се задржава
рестриктивна изградња у зони уже санитарне заштите (дозвољено је само градити објекте за потребе
водоснабдевања или других комуналних система струја телефон и др ).
Поред овог водоводног система који је од регионалног значаја како за Лозницу тако и за суседне
општине, потребно је користити и друге алтернативне системе водоснабдевања свуда где је то могуће.
Капацитет Регионалног изворишта водоснабдевања Зеленица и Горње поље, који тренутно обезбеђује
400л/сек и покрива око 80% територије града Лозница.
Резервоарски простор
Укупна запремина постојећег резервоарског простора је 630 м3 резервоар код Центра за азил, прва
висинска зона, капацитета од 500 м3, друга зона резервоар код Санаторијума 50 м3 и резервоар у Горњој
Ковиљачи капацитета 80 м3 који се користи за снабдеваwе насеља у Горњој Ковиљачи.
Планирано је да се изгради на локацији изнад санаторијума за другу висинску зону нови резервоар
,,Каменолом,, 2х250м3. Такође се планира изградња резервоара за остале висинске зоне којих би требало да
буде 7. Запремине резервоара за остале висинске зоне би требало да буду од 30 до 50 м3 по зони што би
укупно чинило око 1500м3 до краја планског периода.
Водоводна мрежа
Апсурдна је ситуација да се водом из Бање Ковиљаче снабдева готово целокупна територија града
Лозница, а да у Бањи Ковиљачи има насеља у планинском подручју која нису покривена водоводном мрежом.
Дистрибутивна водоводна мрежа је подељена у две висинске зоне снабдевања за сада .
На територији Бање Ковиљаче у наредном периоду планира се:
- изградња новог потисног цевовода ü 800 од главне црпне станице у Бањи Ковиљачи до главног
резервоара на Трешњици у Лозници.
- изградња новог резервоара ,,Каменолом“ , код санаторијума у Бањи Ковиљачи капацитета 2х250 м3
као и изградња црпне станице која ће препумпати воду у тај резервоар и потисног цевовода до
резервоара.
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- изградња дистрибутивне водоводне мреже у вишим деловима Бање Ковиљаче како би се решило
водоснабдевање планираних садржаја на тој територији. Планирано је поред постојећих још 6
висинских зона .
- реконструкција постојеће водоводне мреже у Бањи Ковиљачи је прстенастог типа. Планирано је да
цевовод кроз комплекс ПејакХандел буде капацитета да је могуће обезбедити већу сигурност у
водоснабдевању паралелним вођењем цевовода одговарајућег капацитета. Користити савремене
материјале за нове цевоводе, а постојеће од челичних поцинкованих и АЦ цеви заменити од ПВЦ
или ПЕХД материјала .
- реконструкција постојеће водоводне мреже у Горњој Ковиљачи као и реконструкција постојећег
резервоара и повећање његовог капацитета у склопу тога треба размотрити изградњу црпне станице
код бунара у Горњем пољу и потисног цевовода за Г. Ковиљачу како би се иста снабдевала са два
правца .
Каналисање отпадних вода
Проблем одвођења отпадних вода на територији Бање Ковиљаче је веома акутан. Генерално
посматрано, основни елементи система каналисања, који обезбеђују са једне стране хигијенске и санитарно
исправне услове живљења становништва, а са друге стране адекватну и Законом захтевану заштиту и очување
животне средине, могу се сврстати у три основне групације:
― системи за сакупљање отпадних вода (сабирна канализациона мрежа у насељу са пратећим
објектима - црпним станицама, каскадама, ревизионим шахтовима и сл. којима се сакупљају све отпадне воде
са територије насеља),
― системи за одвођење отпадних вода (одводни цевоводи са пратећим објектима којима се сакупљене
употребљене воде одводе од насеља до постројења за пречишћавање отпадних вода),
― системи за пречишћавање отпадних вода (постројења за третман отпадних вода до захтеваног
квалитета ефлуента којим се не нарушава прописани квалитет - категоризација реципијента).
Тренутно најизраженији проблем лежи у чињеници да се у дринском алувијону у зони Бање Ковиљаче
и узводно ка насељу Горња Ковиљача налазе оба изворишта за снабдевање водом за пиће Лозничког краја
(Зеленица и Горње поље) за која нису спроведени неопходни радови и мере санитарне заштите који између
осталог подразумевају и сакупљање и одвођење отпадних вода загађивача који гравитирају овим
извориштима. Осим тога у вишим брдским деловима Бање Ковиљаче услед интензивне урбанизације која није
била праћена изградњом канализационог система, јављају се територије на којима се отпадне воде из бројних
стамбених објеката индивидуално упуштају у неадекватно изведене и водопропусне септичке јаме, копане
бунаре или директно у околне водотоке. Како се ови делови насеља простиру управо по контури изворишта
термоминералних вода, где не постоји повлатни водонепропусни слој који би спречио продор загађења у
аквифере, оваква пракса је неодржива, најпре у погледу веома израженог нарушавања и деградације животне
средине, а потом и имајући у виду значај и потенцијал Бање Ковиљаче као туристичког и балнеолошког
центра не само на нивоу територије града , већ и на нивоу Републике.
У погледу постојећег система, канализациона мрежа Бање је изграђена 70-тих година, по техничкој
документацији из 60-тих година, и тако покрива значајан део територије насеља, конципирана је по општем
систему. И у овом случају се све отпадне воде измешане са атмосферским, сакупљене бањским
канализационим системом одводе у реку Дрину без било каквог пречишћавања.
Генералним урбанистичким планом Бање Ковиљаче из 1990 године потпуно је одбачено решење по
општем систему каналисања и предложено је генерално решење одвођење отпадних вода сепаратним
системом.
Предвиђене су две засебне мреже каналисања отпадних вода: фекалних и атмосферских. Овакав
систем одвођења отпадних вода је делимично у функцији, наиме део атмосферских вода које се прикупљају у
неким улицама се одводе без пречишћавања у реципијенте.
Конфигурација терена на којем се простире насеље омогућава углавном гравитационо прикупљање
отпадних вода насеља и уливање у изгрђ|ени главни колектор у Улици Маршала Тита осим делова насеља
који су између пруге и магистралног пута М4.
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Фекална канализација
Одвођење фекалних отпадних вода на територији града Лозница је обрађено у Генералном пројекту
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља на територији града Лозница, који је израдило
Предузеће за пројектовање инжењеринг и заступање ,,Водоинжењеринг“, из Београда (2005. године).
Конфигурација терена намеће сепарациони канализациони систем, па би постојећу канализациону
мрежу требало у будућности третирати као фекалну канализациону мрежу, а атмосферску канализациону
мрежу формирати независно. Постојећи главни колектор који је потковичастог облика (1800x1250мм) је
делимично засут материјалом, па му је смањена пропусна моћ. Планирано је да се изгради колектор по
сепаратном систему дуж Улице М. Тита ( ü500 мм ) који би прихватио фекалне отпадне воде и одвео до ГЦС
(главне црпне станице) . Тако|е је планирано да се изграде колектори у планираним саобраћајницама између
магистралног пута М4 и пруге , у зависности од планиране намене површина , и да се отпадна вода одведе до
ГЦС. На простору Бање Ковиљаче не постоји ниједна фекална црпна станица тренутно али је планирано да се
изграде следеће црпне станице :
ГФЦС
ЦС Тубићи
ЦС Зеленица
ЦС Хандел
ЦС Центар 2
ЦС Шињарица
ЦС Шињарица 1
ЦС Шињарица 2
ГЦС Мазалова
Изградњом ових црпних станица би се сакупила сва отпадна вода из Бање Ковиљаче и Горње
Ковиљаче и довела до главне црпне станице (ГФЦС). Сакупљене санитарно фекалне отпадне воде би се
евакуисале до локације опредељене за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода које се налази у
оквиру ГП Лознице, а након третмана на њему упустиле у реку Дрину као крајњи реципијент.
Такође је потребно кроз идејни пројекат размотрити могућност да се изгради канализациони систем
под вакумом с обзиром да насеље у низијском делу, између магистралног пута и пруге , испуњава потребне
услове (величина, конфигурација ). И у овој варијанти би положај ГФЦС (главне фекалне ЦС) остао исти само
би се на простору исте изградила додатно и вакумска црпна станица. Цена коштања оваквог система би била
мања собзиром на дубину укопавања цевовода и опасности од високог нивоа подземних вода. Иначе вакумски
системи канализације, су у задње време у експанзији (углавном због употребе полиетиленских цеви са
завареним спојевима, које су по цени постале приступачне), а које чине:
- Централна вакумска станица опремљена вакум-пумпама, вакумским казаном и црпном станицом са
фекалним пумпама.
- Мрежа вакумских цевовода пречника ü80- ü 200 мм, НП 16 бара, укопаних (1.2-2.5 м).
- Прикључно окно (са вакумским вентилом) као појединачни прикључак домаћинстава или групни
прикључак за 2 до 4 домаћинства. Прикључна окна су најскупљи и најосетљивији део система. Захтевају
"дисциплиновано" коришћење (без отпадака који могу зачепити вакумски вентил) и уредно стручно
одржавање.
На делу насеља на коме је дозвољена градња а налазе се на вишљим и даљим локацијама (на падинама
планине Гучево) потребно је организовано сакупити отпадну воду од домаћинстава и других објеката и
довести до малог компактног постројења за прераду отпадних вода а након тога у реципијент (оближњи
поток).
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Кишна канализација
Фекалну и атмосферску канализациону мрежу треба раздвојити јер је са једне стране тотално
нерационално пречишћавати измешане отпадне и незагађене атмосферске воде, а са друге стране атмосферске
воде доводе до веома великог разблажења отпадних вода што нарушава рад постројења за пречишћавање
отпадних вода. Такође је важно нагласити да је нерационално и беспотребно сакупљати и одводити
атмосферским колекторима веома великих пречника све атмосверске воде које се стварају на територији
насеља до једне јединствене локације, с обзиром да постоји могућност парцијалног сакупљања, одвођења и
испуштања незагађених атмосферских вода на више пунктова, тј. најкраћим путем до оближњих
реципијената. Предвиђене су дакле две засебне мреже каналисања отпадних вода: фекалних и атмосферских.
Трансформација општег система у сепарациони се мора спроводити поступно и то од реципијента ка
секундарним каналима .
Хидрографска мрежа-одбрана од поплава
Заштита терена од штетног дејства вода претежно површинских али и подземних представља важан
део стратегије јединственог управљања водама и због тога треба посветити посебну пажњу у планирању.
Заштита од подземних вода ће се појавити код укрштања пруге и пута на делу правца БАЊА ЦЕНТАР 2 и
БАЊА ИСТОК где је предвиђено денивелисано укрштање, уколико исто буде у облику подвожњака .
Регулисање површинских водотокова подразумева регулацију водотокова, антиерозионе радове у
сливном подручју као и кишну канализацију у урбаним срединама. Реципијент за све потоке је река Дрина.
Корито реке Дрине пролази кроз алувијалне наносе шљунка и песка па због велике потискујуће снаге воде
дно и обале су често нападнуте и долази до ерозије материјала и до таложења на појединим низводним
деоницама. Дрина је међудржавни водоток те се о њој старају водопривредне организације двеју држава. За
сваку интервенцију у подручју водотока потребно је добити сагласност и друге стране.
На територији насеља Бања Ковиљача изведени су радови на делимичној регулацији реке Дрине, као
и регулацији потока који се уливају у реку Дрину, а налазе се на територији КО. Бања Ковиљача.
Десна обала реке Дрине регулисана је од Козлучког навоза низводно, све у обухвату ГУП-а Бање
Ковиљаче, па све до иза улива реке Штире у Дрину, који се налази на територији Лознице.
Нº

Регулисани водотоци

дужина (м²)

1

Река Дрина

2

Црвени поток

717,00

3

Цигански поток

613,00

4

Дубоки поток

1.055,00

5

Симића поток

1.662,00

6

Вискозин канал
Укупно дужина регулисаних водотокова :

5.200,00

880,00
10.127,00

Поред насипа је изграђена магистрална саобраћајница, обилазни пут око Лознице и Бање Ковиљаче.
Узводно од Козлучког навоза на потезу Горње Ковиљаче и изворишта Горње поље, предвиђена је изградња
нижег насипа за одбрану приобаља од двогодишњих великих вода реке Дрине. С обзиром да је Дрина
међудржавни водоток то ће свака интервенција на подизању насипа са једне и друге стране морати бити
усаглашена јер има итицаја и на другу страну.
Изградњом насипа уз постојеће осигурање обале омогућава се и формирање туристичко рекреационе
зоне у овом делу Бање Ковиљаче.
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Потоци који се сливају са Гучева и који пролазе кроз Бању Ковиљачу, а уливају се у реку Дрину су
такође делимично регулисани (Симића поток, Цигански поток, Дубоки поток, као и Црвени поток који се
налази на територији Горње Ковиљаче).
Дужина нерегулисаних водотокова у Бањи Ковиљачи је 15,8 км и део Дрине у дужини од 5,3 км .
Укупна дужина реке Дрине кроз Бању Ковиљачу је 10,5 км .
У току су договори око уређења доњег тока реке Дрине које подразумева вишенаменско коришћење
реке (туристичко рекреативне, хидромелиорационе и енергетско коришћење). Ови договори као и реализација
њихова ће утицати на стварање потенцијално нових могућности у режиму коришћења реке Дрине, поготову
изградња каскадне електране ХЕ "Козлук".
Експлоатација песка и шљунка
Одвија се дивље и угрожава хидротехничке и еколошке функције водотока. Сама експлоатација је
непланска (стихијска). Често пута ископани простор постаје место одлагања шута или депонија отпадног
материјала. Посебно је потребно након експлоатације шљунка и песка по касетама извршити рекултивацију
терена у складу са пројектима.
Правила уређења и грађења
Водоснабдевање
Намена земљишта у обухвату плана односно земљиште кроз које пролази коридор потисног цевовода
ü 800 мм је углавном путно, али има и приватних парцела .
На делу трасе у Бањи Ковиљачи (на самомом почетку од локације постојеће црпне станице, па према
Лозници) намена тог простора је делом пољопривредно, а делом необрађено земљиште. На местима
укрштања потисног цевовода са постојећим водотоцима (Симића поток, река Трбушница и река Штира)
укрштања решити тако што се цевовод окачи о конструкцију мостова, пропуста или испод корита водотока
уколико је технички изводљиво. Сама траса је подложна корекцији у мањем делу у зависности од услова на
терену .
Каналисање отпадних вода
Фекална канализација
Ширина заштитног појаса дуж читаве трасе цевовода износи 5,00 м (по 2,50 м са једне и друге стране
цевовода у односу на осу). Ово се односи на фекалну канализацију у зони уже санитарне заштите изворишта
као и потисног цевовода фекалне канализације од главне црпне станице до постројења за прераду отпадне
воде у Лозници. У овом појасу није дозвољено грађење објеката било које врсте сем путне привреде.
Паралелно вођење водова електроенергетике, телефоније, гаса, водовода и др. у односу на колектор
дозвољено је на 2,50 м од осе цевовода. Код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални
висински размак од 0,50 м и то под углом од 90 или тупим углом .
Цевоводи у зонама уже санитарне заштите се морају извести од ПЕХД (полиетилена) цеви
одговарајућих димензија. Минимална ширина рова у дну треба да буде једнака Д+2*0,30 м где је Д спољашњи
пречник цеви. Код дела трасе цевовода који се налази у оквиру регулације улице (путно земљиште) приликом
копања рова асфалт, бетон и сл. одбацује се на једну страну или утовара у камионе и одвози на депонију , а
земља из ископа на другу. Лево и десно од рова мора се оставити пролаз од најмање 1.0 м чиме се постиже то
да ископана земља не оптерећује страну рова како не би изазвала обрушавање у ров. Минимална ширина
радилишта је 6,00 м. Код већих дубина ископа потребна је и већа ширина радилишта. На делу где ће се
поставити потисни цевовод може се у исти ров поставити и гравитациони . За цевовод који је трасиран ван
појаса регулације улице (дворишта, баште, њиве) приликом копања рова први слојеви хумуса се одбацују на
једну страну а земља на другу. У земљишту у коме постоји опасност од обрушавања, или ако се састоји од
финог песка и шљунка, обавезна је подграда и то од дрвене гарђе за мање дубине или од челичне за веће
дубине .
На грађевинским парцелама на којима је планом намене површина по ГУП-у предвиђена даља градња
будући објекти морају бити удаљени минимално 2,50 м од осе цевовода.
На свим преломима трасе по хоризонтали и вертикали предвидети изградњу ревизионих шахтова.
Исти морају бити од ПЕХД материјала у зони заштите а за остала подручја могу бити од префабрикованих
бетонских елемената или ливени на лицу места .
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Локација парцеле за изградwу фекалне црпне станице мора бити тако одабрана да сва отпадна вода из
слива може дотећи гравитационо и да дубине укопавања не буду сувише велике због подземних вода и како
би трошкови градње били рационални. Такође је потребно да се обезбеди несметан довоз грађевинског
материјала за грађење и прилаз путничким и теретним возилима; довољна носивост терена за грађење.
Габарите и облик објекта проценити на основу техничко - технолочких захтева одговарајуће опреме која ће се
предвидети. Такође водити рачуна о растојању од околних објеката и могућности безбедног извођења радова .
Потребно је до објекта довести воду из градске водоводне мреже за потребе прања опреме и друге потребе.
Поједини делови објекта који служе за прихват отпадне воде морају имати потребну запремину како
би црпке могле радити у оптималном режиму.
Обавезно је постављање најмање два црпна агрегата радни и резервни или више који ће радити у
паралелном режиму у зависности од количине воде која дотиче . Избор пумпи вршити тако да се обезбеди
ефикасан рад у тешким условима .
Објекат мора имати поуздано напајање електричном енергијом.
Унутрашње инсталације пројектовати у складу са технолошким потрошачима и прописима за влажне
и агресивне просторије. Потребно је обезбедити аутоматски рад .
Укрштање фекалне канализације са предметном пругом или путем се мора извести искључиво
механичким подбушивањем испод трупа пута или пруге, управно на правац у прописаној заштитној цеви.
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте
заштитне цеви износи 1,35 м. Није дозвољено да се површинска вода упушта у цевовод.
Уколико се током извођења радова буде наишло на археолошке предмете извођач је дужан да прекине
извођење радова да предузме мере обезбеђења налазишта и да о томе обавести надлежни завод .
Уколико се током истражних радова наиђе на локалитете са геолошко-палентолошким или
минеролошко-петролошким објектима за које се предпоставља да имају својство природног добра, сходно
Закону о заштити природних добара, обавеза је извођача радова да обавести Завод за заштиту природе.
Потребно је да се за будуће стање сви будући потрошачи придржавају правилника о потребном
квалитету отпадне воде која се може упустити у јавну.
Приликом давања услова за локална постројења за прераду отпадних вода на вишљим деловима
падина Гучева степен пречишћавања је потребно да буде такав да се не деградира категорија постојећег
водотока .
Доношењем плана ПДР Зеленица, омогућено је издавање извода из плана који садржи правила
уређења и правила грађења.
До привођења намени, предметни простор се може користити на досадашњи начин ( као путно
пружно и пољопривредно земљиште ).
Да би се приступило приво|еwу Планом дефинисаној намени, неопходно је да се, поред постојеће,
уради и следећа документација, кроз које се морају испоштовати сви дати услови:
- Прибавити водопривредне услове од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде пре
израде техничке документације, а потом и сагласност на исту.
- Прибаве докази о праву својине или праву коришћења, односно службености на земљу и друге
услове и доказе од органа и институција надлежних за давање сагласности .
Сва насељена места на територији града су подељена на градска, приградска и сеоска насеља. У
складу са тим су дефинисане и норме отпадних вода ( дато у табели 1.)
Табела 13.
Временски пресек
Врста корисника
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Усвојено за град и
приградска насеља

370

375

385

400

415

430

Усвојено за сеоско
насеље

310

320

330

340

350

365
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Кишна канализација
С обзиром на тренутно стање потребно је уредити идејни пројекат одвођења кишних вода за урбани
део територије бање. У том пројекту би биле дефинисани правци примарне и секундарне мреже. Такође је
потребно сгледати стање постојећег колектора (1800x1250) као и колектора нижег ранга. Потребно је прећи на
сепаратни систем каналисања у целости јер за то има техничких могућности . Сливна подручја су дефинисана
у плану. Приликом реконструкције улица потребно је и сагледати могућност одвођења кишних вода.
Питребно је направити приоритете и стварати могућности каналисања.. Приликом изградње кишне
канализације користити цевни материјал који одговара условима за конкретну ситуацију ( ПВЦ , ПЕХД или
бетонске цеви ). Неопходно је да брзине воде у цевоводу буду такве да не нарушавају квалитет цевовода тј.
да буду у границама које препоручују произвођачи. Потребно је обезбедити потребан број ревизионих отвора
који могу бити од префабрикованих елемената или ливени на лицу места. Улив у реципијент обезбедити да не
еродира исти . Приликом израде документације користити параметар интензитета кш{е од i=150 l/s/ha.
Хидрографска мрежа
Већина потока који пролазе равничарским делом бањског простора је регулисана. Потребно је
наставити са регулацијом делова Циганског потока који нису одрађени и који представљају део заштите
изворишта Зеленица. Такође је потребно одрадити заштитни ободни канал изворишта Горње Поље као и
канал поред магистралног пута М4, а који би представљао заштиту услед акцидентних ситуација. У склопу
заштите од вода треба наставити са антиерозионим радовима у сливовима потока, као и редовно одржавати
већ изграђено. Ради заштите од поплава треба наставити са израдом документације за делове водотокова који
нису завршени и приступити извођењу радова .
Експлоатација песка и шљунка
Да би се реализовали циљеви у области вода мора се најпре ставити под контролу нелегална
експлоатација песка и шљунка . Експлоатација се може наставити искључиво према ревидованим пројектима ,
који треба да буду функционално усаглашени са пројектим регулације река и других водопривредних
објеката, као то су изворишта водоснабдевања која постоје или која су планирана да се активирају, уз
одобрење надлежних водопривредних организација, као и уз сагласност са планским урбанистичким
документима.
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Зелене површине представљају значајну компоненту еколошког система и један су од предуслова
квалитетнијег односно хуманијег начина живљења.
Значај зелених површина у неком насељу огледа се у побољшаwњу санитарно-хигијенских
показатеља, обезбеђењу потребних површина за активну и пасивну рекреацију становништва.
Зелене површине насеља и њихове околине, њихово квалитативно и квантитативно стање значајни су
за повољне биолошке услове живота и рада људи у насељу. На подручју обухваћеном овим Урбанистичким
планом зелене површине се могу поделити у две основне групе:
-

вегетација-шумски појасеви, ливаде, пољопривредне површине
уређене јавне зелене површине.

Зеленило у бањским насељима има специфичну превасходно еколошку, естетску и
социокултуролошку функцију.
Ово се односи на утицаје на микроклиматске одлике, стварање услова за рекреативно-здравствене
активности и боравак у естетски обликованом простору, што укупно чини квалитетнију понуду Бање (Табела
14.)
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Табела 14.
Место

Површ.

Шума

Ливаде и
пољопривредне
површине

Уређене
јавне
зелене површине

Укупно

(ха)

Бања

1917

Пов
(ха)

Удео

Пов
(ха)

Удео

Пов
(ха)

Удео

Пов.
(ха)

Удео

659

34.3%

766

39.95%

20

1.04%

1445

75.37%

Ковиљача

Бања Ковиљача се може сврстати у наше најбоље бање, односно бање које још увек имају зеленило у
околини, а као важну одлику, тзв. „печат препознатqивости“, и централни мотив - бањски парк. Као садашњи
и као будући неодвојиви део бањских објеката и садржаја, парк је заштићен (са објектима) као просторнокултурно историјска целина. Настао око 70-тих година, парк је углавном задржао првобитни концепт.
Подигнут је на богатом земљишту некадашњем станишту храстова, лужњака и граба, на надморској висини
између 124 и 142 мнм.
Парк се према начину обраде и коришћења може поделити на део који је уређен као парк - шума
(делови према Гучеву ) и централни део парка.
Централни део је подигнут по узору на класичне европске паркове и захвата површину од око 11 ха.
Концепцију одликује орнаментално просторно решење са геометријски постављеним пешачким
комуникацијама које уоквирују широке травњаке обогаћене раскошним флорним орнаментима и пратећим
парковским садржајем клупе, чесме и сл. Пешачке стазе воде до централног мотиве фонтане смештене на
широком платоу. Парк се одликује богатством врста, варијетета, хортикултурних култивара дрвећа и жбуња,
бројних сорти ружа, перена и сезонског цвећа. Од дрвећа преовладавају лишћари, заступљени са око 50
различитих врста и око 970 примерака, док су четинари заступљени са око 30 врста и око 680 примерака.
Међу четинарима налазе се 3 врсте јела, 2 врсте кедрова, 3 врсте чемпреса, криптометрија, ариш, 6 врста
смрче, 3 врсте борова псеудоцуге, секвоја, таксодијум, гинго, птује, и др. Посебно су атрактивна стабла
секвоја, криптомерије, кедрова, таксодијума и гинка.

Такође занимљиво и добро очувано стабло црног бора , старо око 70 година за које се каже да га је
засадио Краљ Петар І Карађорђевић. Међу лишћарима запажени су дивљи кестен , 4 врсте јавора , брезе, јова,
каталпа, копривић, мечија леска црвенолисна буква, црвени амерички храст, жалосна јабука, жалосна врба,
софора, липе, храст лужњак, и др.
Од многобројних врста зимзеленог и лишћарског жбуња посебно се истичу магнолије у централној
зони као и шимшир, који својим топираним формама наглашава парковску класичну физиономију.
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Парк-шума као наставак централног парка захвата површину од око 9 ха ка падини Гучева, на
простору од ,,Три чесме,“ до коте од око 200 мм где је Санаторијум. Парк-шума је углавном остатак
изданачке , аутохтоне шуме где се налазе врсте као буква , липа, граб, понеки од храстова , и сл. Шуму би
требало ставити под заштиту и додатним опремањем планирати да шума постане здравствено-рекреативни
центар односно опремити шуму шетним стазама, трим стазом, местима за одмор и сл.
Санаторијум је подигнут у четинарској шуми која је сађена на падинама Гучева негде 30-тих година
прошлог века.
Предвиђа се обнављање и уређење зелених површина око Дома здравља и санаторијума.
Битно је уредити зелене површине у оквиру смештајних и угоститељских капацитета у смислу да га
треба допунити декоративним вртовима. Такође, потребно је у оквиру спортско-рекреативних центара и зона,
васпитно-образовних установа, стамбених зона колективног становања планирати уређење и озелењавање
слободних површина.
Депонија индустријског карбонатног муља, шљаке и пепела у кругу фабрике ,,Вискоза,, граничи се са
шумском површином и предвиђено је да се изврши ревитализација тог простора, односно да се круг депоније
озелени и адекватно санира.
Обавезно предвидети зелене површине (дрвореде) дуж колског и пешачког саобраћаја где год је то
могуће, као и зелене коридоре поред водотокова и крупне инфраструктуре, мада пројектовани профили
уличне мреже не дају довољно простора за повећање укупне дужине дрвореда.
Око гробља је обавезно подизање зелених заштитних појасева и дрвореда дуж стаза.
Еколошко -биолошка структура зелених површина
При будућој реализацији елемената система зеленила треба се првенствено руководити адекватним
избором биљних врста дрвећа и шибља, које ће уз релативно мање мере неге успевати на датим просторима.
Избор биљних врста ће се вршити такође у зависности од локације одговарајуће зелене површине, од
њене функције и намене.
Потребно је подизање нових дрвореда у улицама у којима је интензивнији пешачки саобраћај, а
нарочито дуж пролазних саобраћајница.
С обзиром на услове станишта препоручују се следеће врсте дрвећа:
1. Ulmis eefusa willd
2. Fraxinus excelsior L
3. Fraxinus pennsylvanica Marsh
4. Quercus robur L
5. Quercus konferta Kit.
6. Tilia argentea Desf.
7. Acer pseudoplatanus L.
8. Sophora japonica L
9. Seltis australis L
Повољним распоредом линеарног зеленила смањиће се ефекти изолације од буке, прашине и
аутомобилских гасова. У централној зони и нарочито главној улици ови засади могу да служе и као места
краткотрајног одмора пешака.
Оцењујући постојеће стање парковских површина у Бањи може се констатовати да су ови простори,
без обзира на све измене које су претрпели кроз време, задржали основне естетске и функционалне одлике.
Добро осмишљеном реконструкцијом која би се одвијала по фазама, а при којој би се нарочито обратила
пажња на примену врста дрвећа и жбуња које су атрактивне, а које су и до сада показале добре резултате. И
без већих реконструкција, али уз бољу негу и одржавање, парковске површине испуниле би у потпуности
своју незаменљиву улогу у вредновању квалитета Бање.
Друге зелене површине у Бањи које подразумевају просторе око јавних објеката, дрвореде зеленило
индивидуалних окућница и стамбених објеката, заштитне појасеве, зеленило спортско-рекреативних
површина и сл. такође су за бањско насеље важна категорија. У Бањи Ковиљачи све ове категорије су
присутне, али неуједначног квалитета. Дрвореди су дотрајали, посебно јабланови, уз централни парк. Ова
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категорија зеленила је веома значајна за бањска насеља као и зеленило окућница које би требало да буде
усмерено и планско како би заједно са парковским чинило концептуалну целину и допринело још већој
естетској и еколошкој вредности насеља.
На новопланираним парковским површинама применити концепт уређења и садње по угледу на
главни бањски парк, а систем одржавања препустити Дирекцији за развој и управљање Бање Ковиљаче.
Посебно треба обратити пажњу на уређење и пошумљавање простора око изворишта водоснабдевања
као и приобаља реке Дрине.
Избор врста за озелењавање је у оквиру аутохтоних врста, зависно од захтева врсте према земљишту и
светлости и осетљивости на аерозагађење.
Основна подела је на:
- врсте према светлости
- врсте према влажности земљишта
За површине у складу здравствено-лечилишних капацитета васпитно образовних установа, слободних
површина у оквиру смештајних и угоститељских објеката: зеленило треба бити гушћег склопа.
За спортско-рекреативне центре потребни су заштитни зелени појасеви око комплекса и то да буду у
гушћем склопу са комбиновањем врста различите спратности. Обавезни су травњаци и врсте које траже мање
неге, а добро подносе механичка оштећења.
За колективно становање, зелене површине треба обликовати у виду мањих паркова, са клупама,
фонтанама, чесмама, јавном расветом, а мањи простори могу бити уређени као игралишта за предшколску
децу.
За гробља обавезни су заштитно зелени појасеви, а дуж комуникација дрвореди.
Шумске површине одржавају се и негују у складу са шумским уређајним основама. Стрми и еродивни
терени пошумљавају се етапно, прво пионирским врстама.
За све делове у оквиру Бање који су изложени ерозији, потребно је зеленим покривачем извршити
санацију. У оквиру санације клизишта, такође предвидети озелењавање врстама са снажним, дубоким и
разгранатим кореном.
Посебну пажњу посветити планирању зеленила у склопу објеката за индивидуално становање.
Уколико постоји потреба, регулисату делове корита реке Дрине употребом природних материала
(камена) и антиерозивну заштиту остваририти садњом аутохтоне вегетације. Обала реке Дрине треба да буде
проходна и уређена, са формираним шеталиштем које ће бити адекватно пејзажно и архитектонски уређено.
Уз шеталиште обезбедити одговарајуће елементе парковског мобилијара - клупе и сл. као и расвету дуж кеја.
Планском садњом зеленила, омогућити повезивање планског и постојећег зеленила у јединствен
систем зеленила.
Уколико се уз становање планирају и неке друге делатности које евентуално ометају буком, прашином
и непријатним мирисима доминантну функцију становања, онда их треба јасно физички одвојити
формирањем одговарајућих заштитних зелених засада од листопадних, зимзелених и четинарских врста
стварајући спратну конструкцију, почевши од травнатог покривача, преко шибља до дрвећа густе крошње.
Зеленило индивидуалног становања има знатан еколошко-биолошки потенцијал јер се традиција
уређења башта и окућница задржали до данас. Правилно решавање зеленила у стамбеној зони, избор и
композиција биљних врста су фактори који најнепосредније утичу на стварање позитивних емоција код
становника ,а зелени простори представљају природни прелаз између стана и других изграђених структура.
Обезбедити санацију и уређење свих деградираних површина и том приликом поред техничких мера
заштите обавезно треба користити и биолошке мере заштите.
Општа правила за успостављање система зелених површина
Постојеће зелене површине приказане у плану су фиксне као намена или се могу унапређивати у
оквиру своје типологије.
1. Унапређење зелених површина постојећих компактних блокова могуће је остварити визуелним
отварањем унутрашњих постојећих и планираних озелењених дворишта у блоковима. Уређење постојећих
компактних блокова је потребно усагласити са величином, реалним могућностима простора и степеном
засенчења.
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Нови стамбени блокови треба да испуне максималне нормативе за зеленило, да буду изоловани од
околних саобраћајница вишередним заштитним појасевима.
2. Код планирања и изградње нових пословних објеката у комерцијалним зонама потребно је
искористити све могућности за формирање нових пратећих зелених површина, као што је простор испред
објеката, улични простор, вертикално зеленило и др.
На локацијама где се планирају већи корисници земљишта (комерцијални и слични садржаји)
предвидети обавезно озелењавање великих паркинга високим засадом, као и подизање пратећих зелених
површина тамо где је то могуће.
3. На потезима постојеће и новопланиране путничке мреже у границама Плана, у сагласности са
просторним могућностима треба предвидети заштитне појасеве против буке, прашине, и заштиту усека и
насипа. У недостатку простора за заштитне појасеве применити озелењени земљани насип ширине 16-19 м,
озелењене потпорне зидове и слободно стојеће зидове од метала, дрвета, стакла у комбинацији са биљкама,
ширине 2,5 м.
4. У подручјима интензивне пољопривреде планирати заштитне појасеве целом дужином путне мреже.
5. Бициклистичке стазе, сагласно просторним могућностима, опремити дрворедима и пратећим
зеленим површинама.
ТУРИЗАМ
Бања Ковиљача је једна од најпознатијих бања Србије. Са надморском висином од 125 м и веома
погодним климатским карактеристикама, ово природно лечилиште поседује идеалне услове за развој туризма.
Лековите воде Бање Ковиљаче су коришћене у средњем веку, када се недалеко од бање налазио
утврђени легендарни Ковиљкин град, за који се везује легенда о настанку имена Бање Ковиљаче.
Још 1836. године је каптиран главни извор, вода каналисана, а замочварени терени исушени.
Савремени развој Бање Ковиљаче обележава се завршетком градње главног сумпоровитог купатила
1907. Године, које је, поред два већа базена за групну терапију, располагало са 40 порцуланских када. У то
време почиње формирање, сада ве} надалеко познатог бањског парка, пројектованог у енглеском стилу са
просторним травним површинама и лејама цвећа.
За време рата са аустро-угарском војском, велелепно главно купатило бива претворено у коњушницу .
По завршетку рата Ковиљача се обнавља и истовремено се граде нови објекти типичне баwске архитектуре:
виле ,,Далмација,“ , ,,Херцеговина,“ и ,,Кур-салон“. Овај континуитет у развоју прекида други светски рат.
Тек касније, формирањем Завода за дископатију и пострауматска стања започиње нов развој Бање и
она постаје први лечилишни туристички центар Западне Србије.
Данас у Бањи Ковиљачи постоје регистрована два привредна субјекта из области хотелијерства,
туризма и пружање здравствених услуга и то:
1. Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“
2. Хотелско-туристичко предузеће „Бања Ковиљача“
1) Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача”
Здравствено рехабилитациона служба је организована у Специјалној болници за рехабилитацију
„Бања Ковиљача“.
Комплетна делатност лечења, рехабилитације, смештаја, исхране и рекреације одвија се
централизовано под организацијом управе Специјалне болнице и у објектима чији је она власник, а то су:
Главна зграда Специјалне болнице,
Сумпорно у блатно купатило,
Виле „Далмација“ и „Херцеговина“,
Хотел „Стандард“.
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Главна зграда Специјалне болнице

сумпорно купатило

Табела 15.: Укупни капацитети Специјалне болнице
Ред.
број

Објекат

Број соба

Број лежаја

Површина м2

1.

Стационар болница

39

124

4536

2.

Вила „Херцеговина“

31

100

1594

3.

Вила „Далмација“

42

138

2229

4.

Хотел „Стандард“

32+а

66

1076

5.

Укупно смештајни капацитети

145

428

9435

6.

Остали објекти: купатило,енерго
блок, везне терасе, базен.

5197

Укупна површина објеката Специјалне болнице је 14632м2
2) Хотелско туристичко предузеће „ Бања Ковиљача“
Објекти за смештај туристичког типа припадају предузећу ХТП„Бања Ковиљача“:
Хотел ,,Подриње,,
Вила „Ковиљача“
Вила „Босна“
Вила „Београд“
Одмаралиште „Гучево“
Хотел „Подриње“

Одмаралиште „Гучево“
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Табела 16.: Преглед укупних капацитета ХТП „Бања Ковиљача“
Ред.
број

Објекат

Број соба

Број лежаја

Површина

1.

Подриње

74

160

4057

2.

Гучево

83/3

200

1887

3.

Београд

22

43

1223

4.

Ковиљача

40

80

845

5.

Босна

40

80

845

Укупно

259

563

8857

Угоститељски објекти
У насељу Бања Ковиљача која је у потпуности оријентисана на бањско-рекреативни туризам постоји
низ угоститељских објеката са познатим титуларом својине: приватним и државним.
У власништву ХТП-а „Бања Ковиљача“ су и угоститељски објекти – бањска дворана „Кур салон“,
грил ресторан ,,Три чесме,“ и посластичарница „Подриње“.
Значајан објекат који има вишенаменске функције и представља један од заштићених објеката Бање
Ковиљаче је бањска дворана „Кур салон“, који је грађен од 1928. до 1932. године, као задужбина Краља
Александра Карађорђевића.

Бањска дворана
„Кур салон“

Млечни ресторан „Подриње“

Грил ресторан „Три чесме“
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Приватни угоститељски објекти употпуњују постојећу понуду, али су они прете`но намењени
пролазним гостима и гостима који свраћају са магистралног пута.
Закључак: Бањи Ковиљачи недостаје елитни угоститељски објекат који би заједно са „Кур салоном“
пружао угоститељске услуге на високом нивоу. Проширењем садржаја спорта и рекреације, као и нових
капацитета смештаја биће неопходна изградња и нових квалитетних угоститељских објеката.
ОБЈЕКТИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ У БАЊИ КОВИЉАЧИ
Постоји неколико основа по којима се у Бањи Ковиљачи врши заштита објеката и подела на зоне
заштите, а то су:
1) Заштита бањско-лечилишних капацитета у Бањи Ковиљачи.
2) Санитарна заштита објеката водоснабдевања у Бањи Ковиљачи
3) Заштита градитељског наслеђа у Бањи Ковиљачи.
Зоне појаса заштите бањско-лечилишних капацитета у Бањи Ковиљачи
Граница појаса непосредне заштите бањско лечилишшне зоне почиње од раскршћа улица Маршала
Тита и Народног фронта, иде стазом кроз бањски парк испред хотела „Подриње“ до укрштања са улицом 28.
Славонске дивизије, иде улицом 28. Славонске дивизије, затим улицом Филипа Кљајића до блатног канала,
обухвата блатни канал и долази до раскрснице улица Карађорђеве и Маршала Тита, иде улицом Маршала
Тита до раскршћа и улице Народног фронта одакле је и почела.
У овој зони су смештени основни бањски објекти и све је подређено здравствено лечилишној
функцији.
Зоне и појасеви санитарне заштите објеката водоснабдевања у Бањи Ковиљачи
Потребне количине воде за потребе водоснабдевања градаЛозница су у сталном порасту. Тренутно је
покривено око 80% територије града водоводном мрежом. Према Просторном плану града Лозница град
Лозница са околним насељима, Бања Ковиљача, као и села у Горњем и Доњем Јадру су оријентисана на
снабдевање водом из изворишта у Бањи Ковиљачи.
Регионално извориште водоснабдевања у Бањи Ковиљачи се састоји из два поља и то: извориште
,,Зеленица“ у Бањи Ковиљачи и извориште ,,Тубићи“ у Горњој Ковиљачи. Ова изворишта подразумевају
посебан режим коришћења и одређене мере и зоне заштите.
У циљу заштите регионалног изворишта водоснабдевања у Бањи Ковиљачи одређене су зоне
санитарне заштите:
- зона непостредне заштите (зона строгог надзора)
-

зона уже заштите (зона ограничења)

-

зона шире санитарне заштите (зона санитарног осматрања)

-

појас заштите резервоара и главних цевовода.

Зоне и појасеви санитарне заштите и њихова површина одређене су на основу спроведених теренских
и студијских истражних радова, укључујући и моделска испитивања о начину захвата воде, пројеката
санитарне заштите изворишта, санитарно-техничког уређења тла, структуре, конфигурације, хидрогеолошких
и других својстава земљишта.
Зона непосредне заштите изворишта обезбеђује се ограђивањем. У зони непосредне заштите дозвољен
је приступ само лицима запосленим у водоводу која су под здравственим надзором.
Изузетно се може дозволити и приступ лицима која се у оквиру стручног усавршавања упознају са
радом водовода, уз вођење евиденције о томе.
Зона непосредне заштите може се користити само као сенокос, али без употребе ђубрива, пестицида и
хербицида, чија употреба може да загади воду.
У зони уже санитарне заштите изворишта забрањује се:
1. Изградња нових стамбених, пољопривредних и других помоћних зграда и индустријских, занатских
и сличних објеката
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2. Експлоатација песка и шљунка
3. Копање канала и извођење других земљаних радова осим оних који се изводе у циљу санитарне
заштите бунара, резервоара изворишта и других објеката водоснабдевања
4. Депоновање отпадних материјала
5. Узгој крупне и ситне стоке
6. Употреба ђубрива, пестицида и хербицида
7. Обављање било какве делатности којом се може загадити водоносни слој или изменити квалитет
воде у објектима водоснабдевања.
Све канале и пропусте који се налазе у простору зоне уже заштите власници тог земљишта морају
уредно чистити, односно одржавати у исправном стању.
У широј зони санитарне заштите забрањена је изградња индустријских и других објеката чије отпадне
воде и друге отпадне материје из процеса производwње могу загадити извориште, осим објеката посебног
значаја за заштиту земље.
Земљиште се може користити у пољопривредне сврхе уз ограничену употребу пестицида и хербицида
као и туристичко комерцијалне садржаје .
Појас заштите главних цевовода (изнад 150мм) је по 2,5 м са сваке стране. У овим појасевима заштите
није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршења дугих радњи које би на било који други
начин могле да загаде воду или угрозе стабилност цевовода. Уколико постоји варијантно решење појединих
траса главних цевовода потребно је радити план детаљне регулације трасе како би се кроз разраду плана
дошло до решавања имовинско правних односа као и усаглашавање са осталим инфраструктурним
коридорима .
У појасу заштите резервоара дозвољена је изградња помоћних станица за препумпавање воде за
насеља и резервоаре виших зона.
Извориште Зеленица у Бањи Ковиљачи
Зона уже санитарне заштите за извориште ,,Зеленица,, у Бањи Ковиљачи омеђена је границом која иде
са јужне стране, северном ивицом старе трасе пута за Мали Зворник. (ул. М. Тита - продужетак од укрштања
са новом трасом магистралног пута) са источне стране од пресека са Циганским потоком који пресеца
железничку пругу Рума - Зворник, Циганским потоком и новим обилазним - магистралним путем, до
укрштаља са старим, одакле је граница и почела.
Зона шире санитарне заштите изворишта ,,Зеленица“ у Бањи Ковиљачи обухвата: са северне стране реку
Дрину, са источне стране Цигански поток, део улице Маршала Тита до почетка улице Жикице Јовановића, па
овом улицом све до катастарске парцеле 1402, са јужне стране до катастарске парцеле 1402 у правој линији до
тригонометра 160, са западне стране правом линијом која полази од тригонометра 160 до крајње западне
тачке раскрснице пута Бања Ковиљача - Мали Зворник и заобилазног пута Лозница - Бања Ковиљача.
Земљиште се може користити у пољопривредне сврхе са ограниченом употребом пестицида и
хербицида.
Извориште Горње поље-Тубићи Горња Ковиљача
Зона уже заштите изворишта ,,Горње поље“ обухвата подручје ограничено реком Дрином са севера
јужно од Козлучког навоза и ободним каналом са доње стране пута Лозница-Мали Зорник са јужне стране и
коритом Црвеног потока.
Зона шире заштите изворишта ,,Горње поље“ Горња Ковиљача обухвата подручје са севера и
северозапада река Дрина, са западне стране ,,Црвени поток“ са јужне стране Гучевске падине изнад пута
Лозница - Мали Зворник, а које гравитирају сливу према реци Дрини. Предлаже се измена јужне границе
шире зоне санитарне заштите изворишта "Горње поље" тако што се иста повећава и обухвата и слив потока
Водица до Турског брда . Ово проширење је из разлога додатне заштите да се у тој зони не могу градити
објекти који могу загадити подземну воду, као што су бензинске пумпе и сл. објекти . На узводној страни ,
гледано хидраулички, се не могу преклапати зоне уже и шире санитарне заштите .
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БАЊИ КОВИЉАЧИ
У наредном периоду основни покретач развоја Бање Ковиљаче треба да буде њена туристичкорекреативна и здравствено-лечилишна функција. Из тог разлога морају се извршити комплексна испитивања
свих елемената животне средине, како не би дошло до прекомерног загађења средине од стране корисника
простора и како би се Бања Ковиљача са својим богатством сачувала од загађења и пропадања.
На основу сагледавања постојећег стања, формира се основа на коју се могу реално пресликати сви
будући односи и донети исправни закључци у погледу негативних последица и потребних мера заштите.
За Бању Ковиљачу не постоје валдини подаци о стању животне средине, јер не постоји информациони
систем о животној средини. Иако не постоји континуирано праћење и мерење елемената животне средине на
основу стручне литературе и увида у ситуацију на терену, може се констатовати да је проблем загађености и
нарушавање квалитета елемената животне средине, присутно на овом подручју. Главни узроци загађивања
животне средине су саобраћај и незадовољавајућа комунална инфраструктура.
Основни циљеви заштите животне средине су:
- Смањити ниво емисије штетних материја у ваздуху
- Смањити изложеност становништва загађеном ваздуху и повишеном нивоу буке
- Очувати квалитет површинских и подземних вода
- Заштита изворишта водоснабдевања
- Рационално коришћење подземних ресурса
- Заштита пољопривредног земљишта
- Заштита површина под шумом
- Рационално и контролисано коришћење грађевинског земљишта
- Смањење количине отпада и безбедно депоновање свих врста отпада
- Унапредити енергетску ефикасност
- Унапредити зелени фонд насеља
- Раст запослености
-Унапредити информисање по питањима животне средине
Заштита ваздуха
Загађујуће материје у ваздуху знатно утичу на опште стање животне средине и као непожељне
супстанце представqају потенцијалне узрочнике на стање живог света у целини.
У овом подручју постоји програм праћења квалитета ваздуха према коме се систематски врши
испитивање квалитета и степена загађености ваздуха, преко мерења имисије загађујућих материја. Мерења
врши Завод за заштиту здравља из Шапца, хигијенско-епидемиолошка служба Лозница. Такође на три мерна
места мерена је емисија загађујућих материја коју је у претходном периоду вршила ,,Зорка-Развој и
инжењеринг“ из Шапца.
Један од извора загађења је саобраћај дуж насељских саобраћајница. Главни узрочник емисије
штетних гасова, буке и прашине је друмски транспорт од кога потиче 90% свих емисија угљенмоноксида, 50%
емисије оксида азота, 40% емисије угљоводоника, 50% емисије олова, 80% емисије бензена, 15% емисије
угљендиоксида, 10% сумпордиоксида.
Поред ових извора загађења који се налазе у оквиру самог насеља Бање Ковиљаче, услед близине
индустријске зоне ,,Вискоза“ постоји опасност од загађења ваздуха из окружења као и последица праваца
кретања и интензитета ваздушних струјања. Пошто погони ,,Вискозе“ не раде, остаје стални и нерешиви
проблем депоније отпадних материјала, а она такође представља и физичку баријеру за спајање Бање
Ковиљаче са градом.
У оквиру планова нижег реда за путеве, сабирне улице обезбедити заштитне појасеве и друге мере
заштите на основу процене утицаја саобраћаја на животну средину.
Реализацијом програма гасификације (реализован око 70%) обезбедиће се смањење емисије из
индивидуалних ложишта.
71

У циљу заштите ваздуха од аерозагађења сагоревањем горива у индивидуалним ложиштима за
загревање индивидуалних стамбених објеката предвиђено је да се исто прикључе на централну насељску
котларницу.
Заштита земљишта
О загађености земљишта на самом локалитету и у непосредном окружењу нема података, јер не
постоји систематско праћење и истраживање.
Загађивање земљишта је последица различитог антропогеног деловања тако да је угрожено
грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште. На простору који се налази у обухвату предметног плана
ради се делом о грађевинском и путном земљишту, а делом о земљишту које се већ дужи низ година користи
у пољопривредне сврхе где се користе вештачка ђубрива и средства за заштиту биља.
Специфичан облик угрожавања земљишта је непланска изградња објеката. Угрожени простор
представља сам град Лозница, а самим тим и Бања Ковиљача. Последица је интензиван утицај на природноеколошке вредности простора, чиме се умањује његова биолошка и естетска вредност.
Такође је присутно и пољопривредно загађивање неадекватном употребом минералних ђубрива,
пестицида и других агрохемијских средстава, што представља проблем с обзиром на њихову постојаност у
природним условима. Посебан интерес је очување земљишта које се одликује високим пољопривредним
вредностима.
Присутно је загађење земљишта употребом пестицида и осталих материја које негативно утичу на
земљиште.
Управљање заштитом земљишта треба да се врши кроз:
- обављање континуираног мониторинга земљишта
- извршену калцификацију земљишта
-постојање адекватног и савременог система за наводњавање
- заштитом земљишта од поплава
- укрупњавањем пољопривредних површина
- едукацијом пољопривредних произвођача
- стимулисањем пољопривредних произвођача путем прихватљивог кредитирања
Заштита вода
Основни узрок загађивања вода представља упуштање непречишћених отпадних вода у
реципијенте. Извори загађења вода локализовани су на подручју насеља и привредних објеката. У оквиру
насеља примарно загађивање вода везано је за продукцију отпадних вода из домаћинстава (фекалне и
санитарне) и пољопривредних активности. Дренирање околног терена, као и саме локације предметног плана,
врши Дубоки поток. Квалитет вода Дубоког потока реке не утврђује се. Квалитет вода у водотоковима овог
подручја се прати и утврђен је само за воде реке Дрине у равномерним временским циклусима. Квалитет вода
Дрине (станице Љубовија-узводно и Лешница-низводно) одговара II/III класи вода што није у складу са
нормативно захтевним стањем (II класа) за воде Дрине.
Поред биохемијских анализа у водама реке Дрине утвђују се и специфичне загађујуће материје пре
свега пестициди и тешки метали.
Загађење се рефлектује не само на квалитет, односно прописану класу вода Дрине, него и на квалитет
подземних вода. Загађење подземних вода је пре свега последица примене минералних ђубрива, пестицида и
хербицида у пољопривреди, затим процеђивање са неуређених дивљих депонија отпада и неадекватног
третмана септичких јама.
Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања, у складу са чл. 45
Закона о водама, морају бити заштићена од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу
деловати неповољно на издашност изворишта и здравствену исправност воде.
У циљу очувања и одрживог коришћења постојећих водних потенцијала треба приступити изради
Стратегије коришћења водних потенцијала на територији града. Овим начином коришћења усаглашавају се
потребе грађана са могућностима продукције здраве пијаће воде, не нарушавајући основне услове средине.
Проблем испуштања непречишћених отпадних вода директно у реке и канале, биће решен
пречишћавањем отпадних вода у Лозници, и планом каналисања отпадних вода у циљу заштите изворишта
Зеленица.
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Потребно је забранити свако испуштање отпадних и фекалних вода у сталне водотоке, без претходног
пречишћавања, спровести стални надзор над индустријским (привредним) објектима у зонама заштите око
испуштања опасних материја у земљиште и водотоке. Међу те објекте спадају и: аутобуске гараже,
аутомеханичарске и вулканизерске радионице, магацини, стоваришта, бензинске пумпе, живинарске и
сточарске фарме, стругаре и постројења за прераду дрвета, угоститељски објекти са већом френквенцијом
људи.
Управљање и газдовање водама треба да обухвата планирање дугорочног развоја коришћења вода и
водотока, уређење вода и водотока и заштита од поплава, заштита вода у оквиру заштите животне средине,
мере планске штедње воде, дефинисање правне заштите вода.
Заштита од буке
Проблеми везани за буку су заступљени у већој мери, а детаљнији подаци не постоје јер се до сада
нису спроводила одговарајућа мереwа буке у бањској средини.
Простор који је обухваћен предметним планом пресеца насељска саобраћајница и железничка пруга,
те је логично очекивати да су бука и вибрације појачани, а да је просечни ниво буке који се може очекивати
изнад дозвољених вредности.
Бука не делује само на орган чула слуха, већ и на нервни систем, а преко тога утиче и на крвне судове
и многе друге органе на којима изазива промене и функционалне сметње. Штетност буке је у функцији њеног
спектра и њеног трајања. Тако на пример бука одређеног интензитета постаје шкодљива ако трајање излагању
премаши известан број сати дневно, затим дисконтинуална бука је подношљивија од континуалне и сл.
Да би се смањио ниво буке у насељу, потребно је формирати заштитне појасеве односно зелене засаде
од адекватних биљних врста односно врста које су отпорне на поједине загађујуће материје.
Засаде формирати првенствено дуж саобраћајница затим према зонама становања где се заштитни
појас формира подизањем двоструког дрвореда као и према околним површинама где се користе за
пољопривредну производњу.
Зелене засаде је потребно формирати и унутар комплекса уз правилно осмишљавање распореда садње
и одговарајући одабир биљних врста у циљу смањења нивоа буке. Решење обилазног пута за транзитни
саобраћај има велики значај и допринос за развој туризма, лечење и уопште пријатности за живот и одмор.
Мере за заштиту животне средине
Просторним планом Републике Србије, Бањи Ковиљачи је дат међународни и национални значај.
Просторним планом града Лозница у циљу обезбеђења услова за усклађени просторни развој и
заштиту простора, природних и створених вредности дефинисане су следеће мере заштите животне средине:
-смањење загађености ваздуха испод дозвољеног нивоа на тзв. типичне загађујуће материје и потпуно
елиминисање штетних материја у граду и околини специфичним загађујућим материјама. Потребно је
систематско праћење стања квалитета ваздуха (за специфичне и основне загађујуће материје).
-потребно је спроводити мере за очување и заштиту површинских и подземних вода и њихових
резерви, квалитета и количине.
-треба елиминисати потенцијалне изворе загађења подземних вода.
-потребно је побољшати и постројења за пречишћавање отпадних вода.
-треба вршити редовну контролу агрохемијских средстава у циљу смањења загађења земљишта из
пољопривреде и очувања земљишта које се одликује високим пољопривредним вредностима.
-на земљишту високог квалитета треба зауставити непланску изградњу.
-решити проблем одлагања отпада и проблем депоније смећа и уклањање дивљих депонија.
-увести систем за рециклажу.
-спроводити мере за очување заштићених природних добара и простора.
-институционално јачање служби за заштиту животне средине и формирање секретаријата за заштиту
животне средине при Градској управи.
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-успостављање мониторинга животне средине.
-подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисање и образовање становништва о еколошким
проблемима и стим у вези веће учешће јавности у доношењу одлука везаних за заштиту животне средине.
Мере заштите вода
Снабдевање пијаћом водом
Да би се смањио ризик по здравље становништва снабдевање санитарном водом за пиће планирано је
прикључењем на градски цевовод. Због потенцијалног ширења насеља планирано је повећање дистрибутивне
мреже. Трасе постојећих цевовода треба повезати са планираним у прстенасту водоводну мрежу, а потребно
је предвидети потребан број уличних хидраната.
Фекална канализациона мрежа
Фекална канализациона мрежа планирана је да се прикључи на колектор градске канализационе
мреже.
Атмосферска канализациона мрежа
На овом подручју не постоји посебна кишна канализациона мрежа већ се атмосферске воде воде по
терену. Тај проблем треба решити.
Мере заштите ваздуха и заштите од буке
У циљу заштите ваздуха од аерозагађења сагоревањем горива у индивидуалним ложиштима за
загревање индивидуалних стамбених објеката предвиђено је да се исти прикључе на централну насељску
котларницу. За нове прикључке на топловодну мрежу треба се обратити у ЈКП ,,Топлана“ Лозница.
Да би се смањио ниво буке у насељу потребно је формирати заштитне појасеве односно зелене засаде
од адекватних биљних врста, односно врста које су отпорне на поједине загађујуће материје. Засаде је
потребно формирати првенствено дуж саобраћајница, затим према зонама становања где се заштитни појас
формира подизањем двоструког дрвореда, као и према околним површинама које се користе за
пољопривредну производњу.
Зелене засаде је потребно формирати и унутар комплекса уз правилно осмишљавање распореда садње
и одговарајући одабир биљних врста у циљу смањења нивоа буке. Ова мера има велики значај, јер се у овом
случају доприноси развоју туризма и лечења у Бањи Ковиљачи.
Мере заштите земљишта
Присутно је загађење земљишта употребом пестицида и осталих материја које негативно утичу на
земљиште, па је потребна редовна контрола.
Мере озелењавања
Одговарајуће мере озелењавања имају велики значај за лепоту и привлачност Бање Ковиљаче.
Планира се постављање дрвореда уз саобраћајнице, стамбене зоне и објекте, железничку пругу, школу,
обданиште, болницу и друге инфраструктурне објекте који могу негативно да утичу на квалитет животне
средине. Пре било каквог приступа озелењавању потребно је израдити биоеколошку основу најпре парка, а
затим и целог подручја Бање Ковиљаче. Избор зеленила треба усагласити са условима заштите и његовом
наменом.
Приликом формирања система зеленила треба поштовати правила уређења бањских места, паркова
одређене намене, као и других категорија зелених површина. Приликом формирања парковског зеленила
највећа пажња се поклања декоративности и разноврсности биљака. Како је у парку у Бањи Ковиљачи
присутан велики број разноврсних дрвенастих, жбунастих и зељастих биљака, треба обратити пажњу на
њихово стање и реаговати у случају болест или штеточина. Поред тога пожељно би било направити
реконструкцију читаве парковске површине, а тако и осталих зелених површина ради побољшања, како са
естетског тако и са еколошког становишта.
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Мере управљања отпадом
Као стратешка мера заштите животне средине у циљу правилног одлагаwа отпада на санитарну
депонију, редукције количине комуналног и комерцијалног отпада који се одлаже на депоније и повећање
количине која се сакупља у циљу рециклаже, јер је доношење и усвајање Регионалног плана управљања
отпадом ради имплементације стратешких циљева дефинисаних у „Националној стратегији управљања
отпадом“.
Главне компоненте горњег оквира су:
-Смањење настајања отпада, смањење отпада је централно у односу на било коју одрживу опцију.
-Сакупљање ради рециклаже, одвојено сакупљање материјала за рециклажу и компостирање који иду
у постројење за рециклажу и постројење за компостирање.
-Сакупљање мешаног отпада, који се транспортује на постројење за прераду мешаног отпада.
-Депонија, за директно одлагање мешаног отпада и за остатке из постројења за третман.
-Постројења за компостирање, биодеграбилни отпад издвојен на извору и мешани отпад се третирају
да се стабилише биодеградибилна фракција отпада.
-Постројења за рециклажу: на извору раздвојености отпадни материјали сортирани за слање
прерађивачима за рециклажу. Ова постројења су подржана мрежом контејнера за одвојено сакупљање и
доношење у постројење рециклабилних материјала као што су стакло, папир, конзерве и други материјали.
Мере управљања биодиверзитетом и обновљивим природним ресурсима
Управљање биодиверзитетом се спроводи успостављањем катастра заштите проглашених (уколико
постоје) и евидентирањем природних добара од посебног значаја за флору и фауну краја, управљањем
обновљивим природним ресурсима (риболовом и пчеларством) контролом броја паса и мачака луталица.
Мере управљања израдом просторних и урбанистичких планова
У урбанистичким плановима потребно је обезбедити: границе грађевинских подручја у насељу са
циљем да се обезбеди адекватно коришћење грађевинског земљишта и спрече тенденције екстензивног
ширења насеља, физичке и техничке карактеристике система за одвођење и пречишћавање отпадних вода,
положај и потребне површине заштитног и рекреативног зеленила на подручју насеља, оптимални просторни
размештај основних саобраћајница, вредне објекте природне и градитељске баштине и смернице за њихову
заштиту, систем топлификације (гасификације) са утицајем на загађење ваздуха и смернице за предузимање
конкретних мера у области комуналне хигијене.
Заштита природе
Према условима Завода за заштиту природе Србије за израду Програма за израду Генералног плана
Бање Ковиљаче, констатовано је:
- да на подручју обухваћеном границом нема посебно заштићених природних добара, али је део
простора заштићен по основу Закона о културним добрима као просторно-културно историјска целина
- да предметни програм у основи обухвата површину са постојећим процентом изграђености, у циљу
очувања и унапређења природних услова средине и других природних богатстава који представљају основни
ресурс за експлоатацију простора као бањског лечилишта и развоја бањског туризма, неопходно је предвидети
заштиту вода, изворишта лековите воде и тока реке Дрине, валоризацију шумских и осталих зелених
површина, спречавање даље могуће деградације природе и простора неопланским ширењем изградње.
Овим планом треба обезбедити следеће:
- земљишта и водене површине у подручју изворишта бањске воде, као основног природног ресурса,
морају у потпуности бити заштићена од намерног или случајног загађења и других утицаја који могу утицати
на квалитет и здравствену исправност воде
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- у близини изворишта није дозвољена изградња објеката која на било који начин могу да угрозе воду
или земљиште а постојећи индустријски објекти за експлоатацију воде, угоститељско-туристички објекти и
све остале врсте малопривредних објеката морају обезбедити каналисање и пречишћавање отпадних вода у
складу са стандардима
- у непосредној околини изворишта не смеју бити некомпатибилни садржаји, садња траве ии растиња
плитког корена. Мере одржаваwа зеленила искључују употребу хемијских средстава и вештачких ђубрива
- обезбедити валоризацију, заштиту и унапређење постојећих зелених површина и формирање
одговарајућег процента нових јавних зелених површина, заштитног зеленила
- укључити постојеће шумске површине у систем зеленила на предметном простору. Пошумљавање
спровести на еродираним, стрмим, неплодним и нестабилним теренима.
- обала реке Дрине треба да буде проходна и уређена са формираним шеталиштем које ће бити
адекватно пејзажно-архитектонски уређено. Планском садњом зеленила омогућити повезивање планираног и
постојећег зеленила у јединствен систем зеленила. Уколико је могуће и потребно, регулисати делове корита
реке Дрине употребом природних материјала (камена), а антиерозивну заштиту остварити садњом аутохтоне
вегетације
- у насељу са одредбама Закона о бањама неопходно је обезбедити одговарајућу инфраструктуру,
комуналне и друге објекте (водовод, канализацију, саобраћај, ТТ и електро објекте) који ће омогућити развој
насеља као бања са туристичким и рекреативним садржајима
- посебну пажњу посветити планирању зеленила у склопу објеката за индивидуално становање
- за све врсте објеката обезбедити довољан број паркинг места у оквиру сваке појединачне локације,
како би се избегло паркирање на зеленим површинама
- изградња комплетне комуналне инфраструктуре, а посебно оне за одвођење отпадних и фекалних
вода, треба да буде планирана на основу услова надлежних комуналних организација
- омогућити каблирање инфраструктуре тако да не угрожава постојеће вредне природне елементе
- чврст отпад скупљати само на водонепропусним површинама. Трајно одлагање отпада обезбедити на
санитарним депонијама изван шире зоне изворишта вода
- на подручју без канализационе мреже за прикупљање отпадних вода користити непропусне септичке
јаме
- у пољопривредној производњи, уколико постоји лоцирана у широј зони бањског водоизворишта није
дозвољена употреба пестицида, хебрицида и вештачког ђубрива
- посебну пажњу посветити уређењу заштитног појаса уз магистрални пут М-4 и пругу ЗворникЛозница подизањем заштитног зеленила које ће умањити негативан утицај саобраћаја
Мере заштите од елементарних непогода
У складу са Водопривредним условима за израду Генералног плана, ЈВП ,,Србијаводе“, ВПЦ ,,Сава“
Београд, који су саставни део документације плана, неопходно је код регуласаних корита водотока и канала,
придржавати се следећих критеријума:
- на деловима регулисаних деоница водотока или потока са насипима, са обе стране корита оставити
појасеве ширине од минимум 5,0 м од брањених ножица насипа, за потребе прилаза и инспекцијских стаза, на
којима се не сме ништа градити
- на деловима регулисаних деоница водотокови без насипа и мелиорационих канала са обе стране
корита потребно је такође оставити резервне појасеве минималне ширине од 5,0 м од горњих ивица
протицајног профила, за исте потребе, на којима се не сме ништа градити
Код траса нерегулисаних делова водотокова у зонама грађевинског реона, због непознавања и
неизучености водног режима, не планирати и не дозволити изградwњу никаквих објеката у зонама речних
долина, без претходно обезбеђених хидролошко-хидрауличких подлога и прорачуна.
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Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи принципи и
критеријуми:
- код подземних укрштања-укопавања истих, све објекте водити кроз заштитне цеви тако да градња
ивица заштитних цеви мора бити минимум 1,5 м испод нивелете дна нерегулисаних као и на мин. 0,80-1,00 м
испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза
- у зонама нерегулисаних водотока трасе, ове објекте пројектовати што је могуће даље од горњих
ивица природних протицајних профила уз доследну примену потребних техничких мера за очување како ових
објеката тако и стабилности корита водотока
- нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене да
доња ивица конструкције ових објеката имају потребну сигурносну висину-зазор изнад нивоа меродавних
рачунских великих вода за прописно надвишење у складу са за то важећим прописима
У планираној индустријској зони Бање Ковиљаче и околних насеља, зависно од планираних
индустријских објеката и врста делатности, за испуст индустријски употребљених вода у градски
канализациони колектор или најближи природни реципијент, пре испуштања истих обавезно предвидети за то
потребне предтретмане.
Посебну пажњу посветити комплексима са резервоарима за складиштење нафте и нафтних деривата
где се морају испоштовати сви законски нормативи при складиштењу и дистрибуцији истих у циљу
спречавања загађења површинских и подземних вода.
Коришћење водног земљишта
Земљиште дуж водотока, може се користити само на начин којим се у целини не ремети водни режим
и не угрж`ава спровођење одбране од поплаве и заштите од великих вода.
Водно земљиште може се користити без водопривредне сагласности, само као пашњак, ливада и
ораница уз сагласност ЈВП ,,Србијаводе“.
У оквиру обављања осталих активности, недозвољено је и недопустиво смањивати и затварати
протицајни профил водотока због повећања поседа грађевинског земљишта.
У складу са хидрометеоролошким условима које је издао Републички хидрометеоролошки завод из
Београда (од 23.8.2006.год.), а који су саставни део документације Програма, услови су следећи:
- При изради пројеката за испуштање отпадних вода узети су у обзир да је крајни реципијент река
Дрина која је према уредби о категоризацији водотока и класификације вода сврстана у II класу
- Са аспекта квалитета ваздуха, потребно је у оквиру пројектне документације израдити студију
утицаја предвиђених радова и касније експлоатације предметног објекта на животну средину (на основу
Закона о заштити животне средине и Закона о процени утицаја на животну средину, Сл. Гласник РС бр.
135/2004)
- Изградња нових објеката на одстојању мањем од 100 м од противградних станица Сектора одбране
од града могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења РХМЗ Србије
- За пројектовање у приобаљу реке Дрине треба користити податке о нивоима и протицајима за
хидролошку станицу Радаљ
- На територији града Лозница у оквиру Система одбране од града изграђене су 23 противградне
станице
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ЗОНА ЗАШТИТЕ КОМУНАЛНОГ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА „ЗЕЛЕНИЦА”
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА

Просторни систем 3 - Зона заштите комуналног изворишта водоснабдевања тј.
водозахвата „Зеленица” подлеже јасно дефинисаним условима заштите, према
којима су одређена и правила уређења овог простора.

НАМЕНА
ОБЈЕКАТА И
ПОВРШИНА

Просторни систем 3 обухвата зону непосредне и уже заштите зоне водозахвата
„Зеленица”. На тај начин је строго условљена функционална дефиниција
простора. Површине су планиране за претежну намену у виду пољопривредне
производње (под тачно дефинисаним условима коришћења), при чему се у зони
уже зажтите водозахвата оставља могућност за допунске намене, као што су
формирање зелених парковских површина са спорадичним пошумљавањем и
спортско-рекреативних површина, али искључиво за лаку рекреацију (пешачке
пошљунчане стазе, бициклистичке стазе, стазе за трчање у смислу лаке
рекреације и сл.), при чему би се водило рачуна о свим утицајима које би
наведене допунске активности имале на зону водозахвата као и предвиђеним
условима заштите.
Предвиђена је ревитализација постојећих депонија које су настале недозвољеним
одлагањем отпада, као и уређење наплављених површина (јаруга, бара) које су се
настале неадекватним регулисањем водотока и одвођењем вода са површина.
Постојећи стамбени, пословни објекти као и производни капацитети се
дестимулишу, а сваки негативни утицај постојећих изграђених објеката на
водозахват се мора санирати. Легализација изграђених објеката, као и добијање
дозвола за изградњу нових објеката (изузев за објекте који су у функцији
комуналних објеката који служе водоснабдевању и објеката у функцији санације
последица негативног утицаја као нпр. колектора, септичких јама са
непропусним дном и сл.) на овом подручу нису дозвољени.

УСЛОВИ
ЗАШТИТЕ

У циљу заштите регионалног изворишта водоснабдевања у Бањи Ковиљачи
одређене су зоне санитарне заштите:
-зона непостредне заштите (зона строгог надзора)
-зона уже заштите (зона ограничења)
-зона шире санитарне заштите (зона санитарног осматрања)
-појас заштите резервоара и главних цевовода.
Зона непосредне заштите изворишта обезбеђује се ограђивањем. У зони
непосредне заштите дозвољен је приступ само лицима запосленим у водоводу
која су под здравственим надзором. Изузетно се може дозволити и приступ
лицима која се у оквиру стручног усавршавања упознају са радом водовода, уз
вођење евиденције о томе. Зона непосредне заштите може се користити само као
сенокос, али без употребе ђубрива, пестицида и хербицида чија употреба може
да загади воду.
У зони уже санитарне заштите изворишта забрањује се:
-изградња нових стамбених, пољопривредних и других помоћних зграда и
индустријских, занатских и сличних објеката
-експлоатација песка и шљунка
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-копање канала и извођење других земљаних радова осим оних који се изводе у
циљу санитарне заштите бунара, резервоара изворишта и других објеката
водоснабдевања
-депоновање отпадних материјала
-узгој крупне и ситне стоке
-употреба ђубрива, пестицида и хербицида
-обављање било какве делатности којом се може загадити водоносни слој или
изменити квалитет воде у објектима водоснабдевања.
На подручју уже зоне забрањено је, без пратње органа полиције или санитарне
или комуналне инспекције, транспортовање течности и материјала или
просипање и лагеровање таквих материја (нафта, киселине, отровне материје и
др.) које могу опасно да угрозе квалитет подземних вода.
Коришћење земљишта се дозвољава само за сенокосе и за воћке без употребе
ђубрива.
Све канале и пропусте који се налазе у простору зоне уже заштите власници тог
земљишта морају уредно чистити, односно одржавати у исправном стању.
Одвођење атмосферских вода мора се извести изградњом и одржавањем
непропусне канализације са испустом низводно од уже зоне заштите.
У широј зони санитарне заштите (изван ПС3) забрањена је изградња
индустријских и других објеката чије отпадне воде и друге отпадне материје из
процеса производње могу загадити извориште, осим објеката посебног значаја за
заштиту земљишта.
Земљиште се може користити у пољопривредне сврхе уз ограничену употребу
пестицида и хербицида.
Појас заштите главних цевовода (изнад 150мм) је по 2,5 м са сваке стране. У
овим појасевима заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја
и вршења дугих радњи које би на било који други начин могле да загаде воду
или угрозе стабилност цевовода.
У појасу заштите резервоара дозвољена је изградња помоћних станица за
препумпавање воде за насеља и резервоаре виших зона.
У циљу заштите водозахвата, у назначеним зонама заштите, надлежни органи
издају услове и дефинишу мере заштите као и потребу израде неопходне
документације.
УРЕЂЕЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

Уређење планираних слободних (зелених, парковских, спортско-рекреативних)
површина као и коришћење земљишта за пољопривредне делатности мора се
вршити у складу са условима заштите водозахвата.
Предузимање било каквих радова који могу посредно или непосредно утицати на
промену квалитета коришћења природних ресурса и квалитет водоснабдевања,
може се вршити једино уз мишљење и сагласност надлежног органа или
институције.
Предвидети ревитализацију, санацију и рекултивацију постојећих слободних
површина које се користе за недозвољено одлагање отпада и уређење
наплављених површина (исуивањем, регулациојом потока, насипањем
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земљишта).

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НА ПОСТОЈЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА

Интервенције на постојећим објектима који поседују одобрење за изградњу
могуће су једино као адаптација и санација постојећег стања. Притом, није
дозвољена било каква промена објекта у габариту и висини, и дозвољена је
искључиво стамбена намена.
До изградње фекалне канализације обавезна је санација септичких јама уз
постојеће стамбене објекте у јаме са непропусним дном.

ИЗГРАДЊА
НОВИХ И
ПОМОЋНИХ
ОБЈЕКАТА

Није дозвољена изградња нових и помоћних објеката, изузев оних који су у
функцији водоснабдевања односно комуналних објеката (нпр. бунари, водна
станица и сл.). Такође, дозвољена је изградња инфраструктурних објеката са
сврхом да се санирају и минимализују негативне последице утицаја нелегалне
изградње на зону водозахвата.

ПРОМЕНЕ НА
ОБЈЕКТИМА
КОЈЕ СЕ СТРОГО
ЗАБРАЊУЈУ

Забрањује се доградња, надградња или било каква изградња која подразумева
проширење габарита и повећање висине тј. спратности на постојећим објектима.

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

У ПС3 се примењује План детаљне регулације фекалне канализације дела насеља
у оквиру уже зоне санитарне заштите изворишта Зеленица са црпном станицом у
Бањи Ковиљачи.

ЗОНА ЗАШТИТЕ КОМУНАЛНОГ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА
„ГОРЊЕ ПОЉЕ - ТУБИЋИ”
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА

Просторни систем 4 - Зона заштите комуналног изворишта водоснабдевања тј.
водозахвата „Горње поље-Тубићи” подлеже јасно дефинисаним условима
заштите, према којима су одређена и правила уређења овог простора

НАМЕНА
ОБЈЕКАТА И
ПОВРШИНА

Просторни систем 4 обухвата зону непосредне и уже заштите зоне водозахвата
„Горње поље-Тубићи”. Површине су планиране за претежну намену у виду
пољопривредне производње (под тачно дефинисаним условима коришћеwња).
Постојећи стамбени објекти се дестимулишу. Легализација изграђених објеката,
као и добијање дозвола за изградњу нових објеката (изузев за објекте који су у
функцији комуналних објеката који служе водоснабдевању) на овом подручју
нису дозвољени.

УСЛОВИ
ЗАШТИТЕ

У циљу заштите регионалног изворишта водоснабдевања у Бањи Ковиљачи
одређене су зоне санитарне заштите:
-зона непостредне заштите (зона строгог надзора)
-зона уже заштите (зона ограничења)
-зона шире санитарне заштите (зона санитарног осматрања)
-појас заштите резервоара и главних цевовода.
Зона непосредне заштите изворишта обезбеђује се ограђивањем. У зони
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непосредне заштите дозвољен је приступ само лицима запосленим у водоводу
која су под здравственим надзором. Изузетно се може дозволити и приступ
лицима која се у оквиру стручног усавршавања упознају са радом водовода, уз
вођење евиденције о томе. Зона непосредне заштите може се користити само као
сенокос, али без употребе ђубрива, пестицида и хербицида чија употреба може
да загади воду.
У зони уже санитарне заштите изворишта забрањује се:
-изградња нових стамбених, пољопривредних и других помоћних зграда и
индустријских, занатских и сличних објеката
-експлоатација песка и шљунка
-копање канала и извођење других земљаних радова осим оних који се изводе у
циљу санитарне заштите бунара, резервоара изворишта и других објеката
водоснабдевања
-депоновање отпадних материјала
-узгој крупне и ситне стоке
-употреба ђубрива, пестицида и хербицида
-обављање било какве делатности којом се може загадити водоносни слој или
изменити квалитет воде у објектима водоснабдевања.
На подручју уже зоне забрањено је, без пратње органа полиције или санитарне
или комуналне инспекције, транспортовање течности и материјала или
просипање и лагеровање таквих материја (нафта, киселине, отровне материје и
др.) које могу опасно да угрозе квалитет подземних вода.
Коришћење земљишта се дозвољава само за сенокосе и за воћке без употребе
ђубрива.
Све канале и пропусте који се налазе у простору зоне уже заштите власници тог
земљишта морају уредно чистити, односно одржавати у исправном стању.
Одвођење атмосферских вода мора се извести изградњом и одржавањем
непропусне канализације са испустом низводно од уже зоне заштите.
У широј зони санитарне заштите (изван ПС4) забрањена је изградња
индустријских и других објеката чије отпадне воде и друге отпадне материје из
процеса производње могу загадити извориште, осим објеката посебног значаја за
заштиту земљишта.
Земљиште се може користити у пољопривредне сврхе уз ограничену употребу
пестицида и хербицида.
Појас заштите главних цевовода (изнад 150мм) је по 2,5 м са сваке стране. У
овим појасевима заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја
и вршења дугих радњи које би на било који други начин могле да загаде воду
или угрозе стабилност цевовода.
У појасу заштите резервоара дозвољена је изградња помоћних станица за
препумпавање воде за насеља и резервоаре виших зона.
У циљу заштите водозахвата, у назначеним зонама заштите, надлежни органи
издају услове и дефинишу мере заштите као и потребу израде неопходне
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документације.

УРЕЂЕЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НА ПОСТОЈЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА

Уређење планираних слободних површина и коришћење земљишта за
пољопривредне делатности мора се вршити у складу са условима заштите
водозахвата.
Предузимање било каквих радова који могу посредно или непосредно утицати на
промену квалитета коришћења природних ресурса и квалитет водоснабдевања,
може се вршити једино уз мишљење и сагласност надлежног органа или
институције.
Интервенције на постојећим објектима који поседују одобрење за изградњу
могуће су једино као адаптација и санација постојећег стања. Притом, није
дозвољена било каква промена објекта у габариту и висини, и дозвољена је
искључиво стамбена намена.
До изградње фекалне канализације обавезна је санација септичких јама уз
постојеће стамбене објекте у јаме са непропусним дном.

ИЗГРАДЊА
НОВИХ И
ПОМОЋНИХ
ОБЈЕКАТА

Није дозвољена изградња нових и помоћних објеката, изузев оних који су у
функцији водоснабдевања односно комуналних објеката (нпр. бунари, водна
станица и сл.). Такође, дозвољена је изградња инфраструктурних објеката са
сврхом да се санирају и минимализују негативне последице утицаја постојеће
изградње на зону водозахвата.

ПРОМЕНЕ НА
ОБЈЕКТИМА
КОЈЕ СЕ СТРОГО
ЗАБРАЊУЈУ

Забрањује се доградња, надградња или било каква изградња која подразумева
проширење габарита и повећање висине тј. спратности на постојећим објектима.

ЗЕЛЕНИЛО
УВОД
Зелене површине у градовима и насељеним местима су поред путне мреже, електромреже, водоводне
и канализационе мреже једна од главних инфраструктуралних компоненти урбаних и руралних простора. Оне
својим специфичностима дају главни животни угођај и естетски изглед насеља.
Биљке као основ зелених површина су највећа и најефикаснија мера заштите животне средине јер
имају многобројне функције без којих би замро живот на планети Земљи.
Еколошки значај зеленила је вишеструк и огледа се у смањењеу аерозагађења, побољшању
микроклиме, смањењу комуналне буке, успоравању брзине и удара ветрова, ублажавању екстремних
температура, повољном дејству на састав земљишта, смањењу високог нивоа капиларних и подземних вода,
заштитном дејству од прекомерне инсолације, смањењу клизања и спречавању ерозије земљишта,
инсектицидном и бактерицидном дејству, оплемењивању и декорацији простора, умирујућем дејству на психу
људи, омогућавању рекреације и позитивном утицају на развој туризма.
Сада у ери наглог привредног развоја а пре свега прљавих технологија зелене површине морају имати
примат у изградњи и обликовању урбаних простора. Потврда овоме је удомаћена изрека паркови – зелене
површине су „Плућа града” а са шумама и воћњацима „Плућа планете земље”.
У концепцији уређења и озелењавања простора у свим насељима, биљке се јављају у следећим
видовима:
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- Групације биљака које чине одређене врсте дрвећа и жбуња. Оне имају естетско – декоративну
функцију и санитарно – хигијенску функцију током целе године.Налазе се у заштитним појасевима,
парковима, блоковском зеленилу, итд. Могу бити оформљене од исте или више врста дрвећа и жбуња
- Дрвореди чија је основна функција заштита од ветра, инсолације, буке, прашине и других загађења.
Ове биљне врсте су се високо адаптирале на локални биотоп. Стабла су распоређена тако да не ометају
правилан развој крошње, не оштећују архитектонске објекте, истичу просторне визуре, снижавају ударе ветра.
Присутна су у већини улица свих насеља и у мањој мери дуж саобраћајница. Могу бити оформљени од једне
или више биљних врста.
- Биљке солитери које својим изгледом, обликом и бојом листова, цветова, плодова или коре стабла
долазе до посебног изражаја на травнатом или снежном покривачу.
- Жива ограда која уз декоративну функцију има и улогу заштите од буке, прашине, блата и погледа.
- Цветњаци оплемењују најатрактивније површине и просторе у насељима (непосредна околина
споменика, улази у јавне и пословне објекте, паркови, итд.).
-Травњаци чине основу свих зелених површина.
ПРИКАЗ СТАЊА
Град Лозница са Бањом Ковиљачом, Гучевом, Цером, Десном обалом Дрине, Вуковим Тршићем,
Бањом Бадањом, манастиром Троношом и Чокешином и другим бројним споменицима има велике туристичке
и рекреативне потенцијале. Ако овоме додамо повољан географски положај у односу на окружење види се да
смо на завидном месту у Србији. Данас кад нам је због убрзаног животног темпа неопходан одмор и
рекреација, та спрега човека и животне средине је нераздвојива а зелене површине као основ представљају
главни чинилац у ланцу елемената здраве животне средине. Уређење зелене површине пружају разноврсне
благодети како становништва тако и туриста.
Имајући у виду стање привреде у нашем граду па туризам у спрези са бањама и историјско –
културним благом овог краја чини основни потенцијал развоја овог града. Вегетацију и климу овог краја
дефинишу планине Гучево, Цер, Иверак и Видојевица као и речне долине Дрине, Јадра, Корените, Штире,
Трбушнице са својим притокама које обилију водом која још увек није толико загађена. Аутохтоне врсте
дрвећа и жбуња су: Quercus sp.(храст),Ostrya sp. (grab), Fagus sp. (буква), Fraxinus sp. (јасен), Prunus (трешња),
Populus tremula (јасика, трепетљика), Salix sp. (врба), Tilia sp. (липа), Crategus sp. (глог), Sambucus sp. (зова),
Rubus fruticosus (купина), Amorpha fruticosa (багремац), Cornus mas (дрен), Cornus sanguinea (свиб), (Sorbus
domestica) оскоруша, (S. Тorminalis) брекиња, (S. аria) мукиња, (Prunus spinosa) трњина и др.
Постојећу структуру зелених површина, на основу врста, положаја и начина повезивања са градским
функцијама, према ГУП-у Лознице чине:
а) градске зелене површине
- паркови
- тргови и скверови
- дрвореди и зелене површине уз саобраћајнице
- зеленило гробља
б) градско зеленило интегрисано у различите намене
- Зелене површине уз објекте колективног и индивидуалног становања
- Зеленило рекреатиних и спортско рекреативних центара
- Зелене површине интегрисане у остале намене:
- зелене површине уз школе и дечије установе
- зелене површине уз болницу и здравствене установе
- зелене површине уз објекте културе и религије
- зелене површине уз индустријске и производне комплексе и објекте
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в) приградске зелене површине
- шуме
- пољопривредне површине
- расадник
- форланди
У односу на укупну територију града (4681 ха) и број становника (34340) није ни близу остварен
према претходном ГУП- у планирани стандард од 25 м2 зелених површина по становнику. Укупно
самосталних градских зелених површина има 21,25 ха што доноси 6,19 м2 по становнику.
Укључивањем и интегрисаних зелених површина (спортско рекреативних центара и травнатих терена,
јавних зелених површина колективног становања, школа, дечијих установа осталих намена) у износу од 56,86
ха укупан зелени фонд града се повећава па се остварује стандард од 22,75 м2/ст. Значајне површине под
шумама (632 ха) у збиру са градским и интегрисаним зеленим површинама дају 710,11 ха што укупно даје
релативно висок стандард од 206,79 м2/ст. Поменути податак говори о Лозници као граду са респектабилном
површином зеленила.
Зелене површине у граду Лозници су у надлежности ЈП „Град” и за њих се сваке године доноси план и
програм одржавања. На основу плана и програма одржавања издвајају се средства која се Уговором за
одржавање преносе КЈП „Наш дом” у зависности од реализације. Ова средства су углавном у границама чак и
минимална у односу на површине за одржавање углавном због средстава и потребе за другим
инфраструктурним објектима веће важности.
Зелене површине обухваћене Програмом одржавања зелених површина ЈП ''Град'' сврстане су у
следеће категорије:
•

градске зелене површине

11,5 h

•

блоковске зелене површине

13,4 h

•

неуређене зелене површине

6,0 h

•

корито реке Штире

3,2 h

•

дрвореди

Градске зелене површине обухватају оне површине које су у ужем градском језгру а то су: Градски
тргови Јована Цвијића, Вука Караџића, Анте Богићевића, површине око споменика Вука Караџића и Војводе
Степе као и улични травњаци. Ове површине имају карактер јавних површина и доступне су за коришћење
свих грађана.
Блоковске зелене површине су површине унутар Стамбених блокова односно око стамбених зграда са
колективним становањем па су оне на коришћењу станара.
Неуређене зелене површине су површине које су делимично уређене а то су периферне површине и
површине дуж путних канала.
Корито реке Штире су површине самог корита – травњак и шкaрпе насипа.
Развој подизања ових површина везан је за почетак изградње стамбених објеката за потребе радника и
датирају од 1957. године када су највероватније извшена прва засађивања у улици Светог Саве. Како се
грађени стамбени објекти за потребе Вискозе а касније и за друге субјекте у граду тако се вршило и
озелењавања простора између објеката. Како је Вискоза фабрика хемијског и физичког загађивања то се при
озелењавању вршио одабир врста које су имуне на оваква загађивања. Ова прва озелењавања вршена су под
назором дипломираног инжењера шумарства Срђана Мркушића који је у то време био и незаменљиви голман
фудбалске репрезентације Југославије а од 1969. године под надзором дипломираног инжењера шумарства
Саве Станојевића.
Имајући у виду програмско периодично засађивање као и елементе загађеног града зеленило је имало
заштитни карактер. Но и поред ових чињеница по заступљености врста дрвећа и жбуња Лозница спада у сам
врх табеле градова Србије по разноврсности парковског дрвећа.
На подручју града, на зеленим површинама евидентирано је 112 врста разног дрвећа и шибља и то: 83
лишћара и 29 четинарских врста, што се види из следећег табеларног прегледа.
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ДЕНДРОФЛОРА ЛОЗНИЦЕ И ОКОЛИНЕ
Табела број. xx
Ред.

Врста

број

Аутохтона
врста

x

Животни
облик

Честа

дрво

Заступљена

Ретка

Врло
ретка

Није
витална

1.

Picea abies

2.

Picea pungens

3.

Picea omorika

4.

Pseudotsuga
menziesii

5.

Abies alba

6.

Abies concolor

дрво

7.

Cedrus
atlantica

дрво

8.

Cedrus
deodara

дрво

x

9.

Larix decidua

дрво

x

10.

Pinus nigra

x

дрво

11.

Pinus silvestris

x

дрво

x

12.

Pinus strobus

дрво

x

x

13.

Chamaecyparis
lawsoniana

дрво

x

x

14.

Cupressus
arizonica

дрво

x

15.

Cupressus
sempervirens

дрво

16.

Thuja orientalis

дрво

x

x

17.

Thuja
occidenatalis

дрво

x

x

18

Thuja plicata

дрво

x

x

19.

Calocedrus
deccurens

дрво

x

x

20.

Juniperus
squamata

жб.дрво

x

x

21.

Juniperus
virginiana

дрво

x

x

22.

Juniperus
chinensis

жб.дрво

дрва
x

x

Витална

x

x

x

дрво

x

дрво
x

x
x

дрво

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
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23.

Juniperus
horizontalis

дрво

24.

Juniperus
communis

жб.дрво

25.

Taxus baccata

26

Sequiadendron
giganteum

дрво

x

x

27.

Taxodium
distichum

дрво

x

x

28.

Cryptomeria
japonica

дрво

x

x

29.

Ginko biloba

дрво

x

x

30.

Magnolia
x
soulangeana

31.

Berberis
buxifolia

жбун

x

x

32.

Mahonia
aquifolium

жбун

x

x

33.

Liquidambar
styraciflua

дрво

x

34.

Platanus
acerifolia

дрво

x

x

35.

Betula pendula

x

дрво

x

x

36.

Alnus glutinosa

x

дрво

x

x

37.

Corylus
avellana

x

дрво

x

x

38.

Corylus colurna

x

дрво

39.

Carpinus
betulus

x

дрво

x

x

40.

Fagus
moesiaca

x

дрво

x

x

41.

Castanea
sativa

x

дрво

42.

Quercus cerris

x

дрво

43.

Quercus
farnneto

x

дрво

Quercus petrae

x

дрво

44.

x

x

x
x

дрво

x

x

жб.дрво

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
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дрво

x

x

Quercus rubra

дрво

x

x

47.

Morus alba

дрво

x

48.

Ficus carica

жб.дрво

x

49.

Maclura
aurantiaca

дрво

x

50.

Ulmus glabra

x

дрво

x

51.

Juglans regia

x

дрво

52.

Juglans nigra

дрво

x

x

53.

Deutzia scabra

жбун

x

x

54.

Ribes nigrum

55.

Physocarpus
opulifolius

56.

Rosa
domestica

57.

Rubus
fruticosus

45.

Quercus robur

46.

x

x

x

x
x

x

x

жбун

x

x

жбун

x

x

жбун

x

x

жбун

x

x

x

x

Rubus ideus

x

жбун

59.

Sorbus
domestica

x

дрво

x

x

60.

Sorbus
aucuparia

x

дрво

x

x

61.

Pyrus
domestica

x

дрво

x

x

62.

Malus
domestica

x

дрво

x

x

63.

Cydonia
oblonga

x

жб.дрво

x

x

64.

Pyrachanta
coccinea

жбун

x

x

58.

Ред.

Врста

Аутохтона
врста

Животни
облик

x

жбун

Честа

Заступљена

Ретка

Врло
ретка

Витална

Није
витална

број
65.

Crataegus
monogyna

66.

Mespilus
germanica

67.

Prunus

x

жб.дрво
x

дрво

x
x

x

x
x
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cerasifera
68.

Prunus
domestica

дрво

69.

Prunus
armeniaca

дрво

70.

Prunus avium

71.

Prunus cerasus

72.

Prunus
laurocerasus

x

x

x

x
x

x

дрво

x

x

дрво

x

x

жб.дрво

x

x

73.

Prunus persica

дрво

74.

Gleditsia
triacanthos

дрво

75.

Cercis
siliquastrum

жб.дрво

x

x

76.

Sophora
japonica

дрво

x

x

77.

Robinia
pseudoacacia

дрво

78.

Rhus typhina

жб.дрво

x

x

79.

Ailantus
glandulosa

дрво

x

x

80.

Acer
pseudoplatnus

81.

Acer
dasycarpum

82.

Acer
platanoides

83.

Acer negundo

84.

Acer campestre

85.

Aesculus
hippocastanum

86.

Ilex aquifolium

x

x

x
x

x

дрво

x

x

x

дрво
x

x

дрво

x

x

x
x

дрво
x

x

x

x

дрво

x

x

дрво

x

x

жбун
лијана

x
x

x

87.

Vitis vinifera

x

88.

Buxus
sempervirens

89.

Cornus mas

x

жб.дрво

x

x

90.

Cornus
sanguinea

x

жбун

x

x

жб.дрво

x

x
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91.

Cornus alba

92.

Hedera helix

93.

Tamarix pallasii

94.

Salix alba

95.

Salix
matsudana

96.

Populus alba

97.
98.

жбун
x

x

лијана

x

x

жб.дрво
x

x

x

дрво

x
x

дрво

x

x

дрво

x

x

Populus nigra
var.pyramidalis

дрво

x

x

Populus
x
euramericana

дрво

x

x

100.

Hibiscus
syriacus

жбун

x

101.

Tilia cordata

x

дрво

x

102.

Tilia
platyphyllos

x

дрво

x

x

103.

Tilia tomentosa

x

дрво

x

x

104.

Sambucus
nigra

x

жбун

x

x

105.

Symphorcarpos
racemosus

жбун

x

x

106.

Symphorcarpos
orbiculatis

жбун

x

x

107.

Fraxinus
pennsylvanica

дрво

x

x

108.

Fraxinus
angustifolia

дрво

x

x

109.

Forsythia
inermedia

жбун

x

x

110.

Ligustrum
ovalifolium

жбун

111.

Syringa
vulgaris

112.

Catalpa
bignonioides

x

x

x

жб.дрво
дрво

x
x

x

x
x

x
x

x

Градске зелене површине су углавном лоциране на простору ужег градског језгра и стамбеним
блоковима. Вегетација односно засади су у добром бујном изгледу и представљају вредност града од
непроцењиве вредности. Што се тиче опремљености зелених површина могу се ставити примедбе почев од
стаза чији застори су још увек углавном макадамски односно ризловани као и на незадовољавајући број клупа
и на недостатак у опремљености са дечијим реквизитима као и кантицама за ситно смеће. Ови недостатци
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стварају незадовољство које се често манифестује насилнички кроз ломљење садница и постојећих дотрајалих
реквизита.
Поред зелених површина у Лозници на подручју града Лознице од јавних зелених површина треба
издвојити парк у Бањи Ковиљачи и јавне зелене површине у том бањском месту и парк у Лешници.

Паркови
Парк у Бањи Ковиљачи и зеленило у Бањи Ковиљачи
Почеци развоја зелених површина на нашој територији везани су за развој Бање Ковињаче, односно
почетком 20 века са доласком краља Петра Првог на престо. Симболичним чином засађивања садница црног
бора краљ Петар отвара еру будућих засађивања. Угледом на Европске бање Карађорђевићи настоје да Бања
Ковиљача буде једна од развијених бања у Србији. Упоредо са изградњом грађевинских објеката формира се
и парк на површини од 11 хектара у самом подножју Гучева, а на станишту храста, граба и букве како је
земљиште алувијум Дрине то плодно земљиште доприноси да парк брзо напредује – односно саднице.
Просторно решење парка карактерише геометризирано пружање пешачких стаза (Сл. 1 ) које воде од
централног мотива – фонтане ка бањским објектима

Слика бр. 1 – Парк Бања Ковиљача

Парк се одликује богатством разноврсних биљних врста како дрвећа тако и жбуња са свим њиховим
хортикултурним варијететима. Добро неговани травњаци са алејама бројних сорти ружа, и сезонског цвећа
дају изврстан колорит боја.
Од дрвећа преовладавају лишћари са око 50 различитих врста док су четинари заступљени са око 40
врста. Међу лишћарима углавном аутохтонoг порекла најбројнији засад су липе (Тilia sp), ситнолисна липа (T.
cordata), крупнолисна липа (T. platyphyllos), бела или сребрнаста липа (T. tomentosa), брезе (Betula pendula),
жешља (Acer tataricium), jaвор (А. pseudoplatanus), планински јавор (A. heldreichii), глухаћ (A. obtusatum),
смрдоклен (A. intermedium), kлен (А. campestre), пајавац (A. negundo), и др., храста лужњака (Quercus robur) са
унесеним врстама дивљег кестена (Аеsculus hippocastanum), леске (Corylus avellana), каталпе (Catalpa
bignonioides), мечја леска или диволеска (Corylus colurna), софоре (Sophora japonica), црвенолисне букве
(Fagus sylvatica) (Сл. бр 2), источни платан (Platanus orientalis), западни платан (P. occidentalis), јаворолисни
платан (P. acerifolia), гледичје (Gleditsia triacanthos), лириодендрона (Liriodendron tulipifera), јаребике (Sorbus
aucuparia), јаблана (Populus nigra italica), црвеног храста (Qercus rubra), ликвидамбра (Liquidambar), (Сл. Бр. 3)
као и широке форме дуда (Morus sp.) и врбе (Salix sp.).
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Слика бр. 2.: Црвенолисна буква

Слика бр. 3.: Ликвидамбар

Међу четинарима најбројнији засад је Pinus nigra (црног бора), Picea sp. (смрче) са врло ретким
врстама смрче-Picea glauca (бела), P. pungens (бодљива), P. obovata (сибирска), P. orientalis (кавкаска), Abies
pectinata (сребрнасте јеле), Cedrus atlantica (атласки кедар), Cedrus deodara (хималајски кедар), Taxodium
distichum (таксодијум), (Сл. бр. 4), Sequoiadendron giganteum (секвоја), Pinus strobus (вајмутовог бора), и Pinus
halepensisi (алепског), Larix decidua (ариш), Thuja occidentalis (западна туја), Thuja gigantea (висока туја), Thuja
orientalis (источна туја).
У засаду црног бора (Pinus nigra) посебно се истиче примерак црног бора (Сл.бр. 5) којег је засадио
Краљ Петар I.

Сл. Бр. 4 и 5. Таксодиум и црни бор
Од многобројних врста лишћарског и четинарског жбуња истичу се примерци: магнолије- Magnolia sp.
(Сл. Бр 6.) тисе- Taxus baccata (Сл.бр. 7) и шимшира- Buxus sempervirens (Сл. бр. 8)
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Слика бр. 6, 7 и 8. Magnolia sp.,Taxus baccata и Buxus sempervirens
Посебну вредност зелених површина у бањи чини Парк – шума као наставак парка уз падине Гучева а
површином од 9 hа представља право богатство. Шума је изданичког порекла обрасла аутохтоним врстама
храста: лужњака (Quercus robur), цера (Q. Cerris), горуна (Q. Petraea), сладуна (Q. Farnetto), граба (Ostrya
carpinifolia), букве (Fagus sylvatica) уз засад багрема (Robinia pseudoacacia), црног бора (Pinus nigra) и смрче
(Picea abies), сада има карактер праве високе шуме солидног стања.

Сл. Бр. 9 . Парк шума, храст лужњак

Сл. Бр. 10, 11 и 12. Незадовољавајући примерци Зелене оазе, Бање Ковиљаче
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Сл. бр. 13 и 14. Fraxinus sp. (jасен) и Pinus nigra (црни бор)
Постојеће стање парковских површина без обзира на све измене и допуне које су биле за ово време су
задржале основне естетске и функционалне одлике класичног парка што Бању Ковиљачу сврстава у сам врх
бања у Србији. Садашњи степен одржавања парка је задовољавајући уз могућност даљег побољшавања и
обогаћивања структуре и садржаја парка.
Незадовољавајуће стање је пре свега у Парк –шуми и то већем делу нерачунајући само околину „Три
чесме”. Чишћењем и крчењем оструге, коприве и зове са преласком на уредно кошење оформиле би се
травнате површине. Изградњом стаза и простора за игру а уз постављање клупа и реквизита за игру деце, ова
зелена површина постала би уточиште за много већи број посетилаца и гостију. Имајући у виду старост
дрвећа око 100 година и присуство већег броја сувих стабала (Сл бр.10) и ломова (Сл. Бр. 11 и 12) неопходно
је извршити сечу свих сувих стабала као и стабла која угрожавају безбедност натрула суволомна под углом
преко 30º. На места посечених засадити оне врсте дрвећа и жбуња које су атрактивне а које су већ присутне и
својим изгледом гарантују бољи и дуговечнији изглед парковских површина.
Oваква израженија појава сушења била је и 2000. године, па је извршена сеча око 150 стабала и на
место посечених успешно је засађен већи број садница тако да данас чини лепу декоративну подмлађену
површину (Сл. бр. 16).

Део подмлађене Парк шуме (Сл. бр. 15)
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Друге зелене површине у Бањи су простори око јавних објеката, дрвореди, зеленило индивидуалних
окућница, око стамбених објеката, заштитни појасеви, приобаље, зеленило рекреативних површина и околни
воћњаци.
Ове површине под зеленилом су неуједначеног квалитета како по структури дендролошког материјала
тако и по концепту уређености и заступљености дендролошких врста. Од горе наведених површина површине
око здравствене станице и „Дома културе” су у стању које одаје утисак уређености и одржавања. Ова зелена
површина и друге јавне зелене површине као и бањски парк су под патронатом сталног одржавања од стране
ЈП ''Дирекција за развој и унапређење Бање Ковиљаче''.
Имајући у виду да је пре једног века формирана зелена површина од око 20 hа, a чињеница да смо од
тад само за 5 hа увећали зелене површине, говори колико смо били спремни делима а не само декларативно о
неопходности зелених површина и развоја туризма на овим просторима.
Због поколења која долазе и развоја туризма зелене површине у даљем развоју Бање морају бити на
првом месту ако се жели звати лепотица” Подриња односно Србије.
Из општег назива и описа градских зелених површина у Лозници и другим местима издвојићемо неке
површине које својом локацијом и неким елементима одају слику и оправдавају назив парка (иако неке од
њих по свом типу припадају блоковском и јавном зеленилу тргова и скверова):
Зелене површине на Тргу Вука Караџића
Зелене површине овог трга (Сл.бр. 18 и 19) и површине око Вуковог споменика (Сл. бр. 17) чине, да
овај део града буде препознатљив као град зеленила. У 2009. год. реконструкцијом трга, односно изградњом
кружног тока извршена је комплетна обнова травњака а површине су оивичене зидом од камене коцке, чиме
се добила трајна заштита од гажења. Изградњом већег броја жардињера од камене коцке са засадом разног
цветног и жбунастог колорита са жубором фонтане овај простор претвара у рај за очи и спокој за душу.
Задржана су стабла липе, јавора, брезе и јасена, а од четинара јела и смрча. Огромно стабло гинка дошло до
пуног изражаја и у јесењим данима Лозница има златно жуту јелку.
На овом простору су и калемљене форме врба и дуда а од биљни врста то су: Liquidambar stiraciflua,
Liriodendron tulipifera Albovariegatum, Catalpa bignonoides Globosa, Acer platanoides Globosa, Sophora japonica
Pendula, Salix sp. Integra flamingo, Albizzia julibrissin, Chamaecyparis lawsoniana Columnaris blue, Chamaecyparis
lawsoniana Globus, Buxus sempervirens Ball, Fotinia sp. Red robin, Prunus laurocerasus, Euonymus fortunei
Albovariegatum, Berberis thunbergii Atropurpurea, Lonicera pileata, Skimia japonica Rubella, Lavandula officinalis,
Stachys lanata, Festuca glauca, Geranium sanguineum, Vinca minor, Rosa, Begonia semperflorens, Osteospermum.

Корито реке Штире и простор око споменика Вука Караџића (Сл. бр. 17)
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Кружни ток и Трг Вука Караџића- пре (Сл. бр. 18 и 19)
Парк на Тргу Јована Цвијића

„Доња Лука” Сл. бр. 20 и 21
Ова зелена површина је у строгом центру града. Некада је на овом простору била лоцирана зелена
пијаца под називом „Горња Лука” (Сл. бр. 20 и 21). Цела површина је била калдрмисана односно поплочана
каменом тада названо популарно „Турска калдрма”. Пресељењем пијаце на нову локацију ова површина је
резервисана за парк јер је оивичена са три стране средњошколским објектима који су углавном без довољног
простора школског дворишта. Квадратног је облика а по угледу на парк у Бањи Ковиљачи оформљен је са
кружном стазом у центру одакле се тракасто и дијагонално стазама излази на уличне тротоаре. Прва
засађивања извршена су 1969. године тако да су ту већ стасала четрдесет годишња стабла јаблана која су из
безбедносних разлога редуцирана на половину, док стабла атласког кедра представљају горостасе као и
истоимена планина Атлас у Африци држава Алжир и Мароко одакле је раширен широм Европе. У
централном кружном делу постављен је споменик Јована Цвијића, непосредно иза кружне стазе је и споменик
Владе Зечевића, Лозничанина који је учесник рата 1941-1945. год. и високи функционер Југославије, а на
месту где је обешен партизан Георгије Јакшић постављена је и биста Георгије Јакшић. Специфичност ове
зелене површине је у томе што се на малом простору налазе све форме дрвећа како лишћара тако и четинара а
посебно се истиче низ жалосног дуда (Сл. бр. 23), који је орезивањем добио посебну декоративност.
На овој површини је у разним временским периодима вршено засађивање тако да поред
четрдесетогодишњих горостаса има и младих садница тако да је заступљена и вертикална декоративност
разнолике вегетације.
Посебну драж овом пријатном кутку града дају скромне цветне леје које својом цветном бојом и
бујношћу одају прави парковски амбијент.
Бројне врсте које су заступљене у парку су:
Abies alba, Pinus nigra, Picea pungens, Picea omorica, Cedrus atlantica, Betula verucosa, Aesculus
hippocastanum, Acer saccharinum, Liquidambar styraciflua, Fraxinus angustifolia, Fraxinus pensilvanica, Populus
nigra var. pyramidalis, Cornus alba, Sophora japonica, Buxus sempervirens, Quercus rubra, Prunus pisardi, Mahonia
aquifolium, Forsythia europea, Berberis thunbergia, Magnolia liliflora, Weigela florida, Pyracantha orange glow,
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Morus nigra pendula, Tilia cordata, Tilia tomentosa, Ligustrum ovalifolium, Juniperus sp., Chamaecyparis
lawsoniana, Thuja orientalis, Thuja plicata, Thuja pyramidalis, Tamarix pentandra, Philadelphus cor.

Фотографија бр. 22 и 23, Tamarix pentandra и Morus nigra pendula
Парк код железничке станице
Налази се у ужем центру града између железничке станице, аутобуске станице, бивше текстилне
фабрике „Мода” и стамбене колоније. Ова површина је коридором булевара Павла Јуришића повезана са
порком код Основне школе „Кадињаче” те чини највећу зелену површину у граду. Изградња ове зелене
површине везана је са доласком Председника Југославије Јосипа Броза „Тита” 1975. године а поводом
обележавања годишњице у Столицама. За ову прилику поред радника ангажована је и средњошколска
омладина Лознице (Сл. бр. 24). Тада запуштена ледина сада оформљен парк са клупама и игралиштем за
младе.
Изградња, односно доградња ове површине вршена је од стране младих у 2009. години, када је
засађено 50 нових биљака, изграђене три пешачке стазе и постављено 10 клупа и кантица (Сл.бр. 25, 26, 27, 28
и 29).
Од врста овде доминирају кедрови који својом робусношћу казују да ову врсту треба и даље уносити у
наше паркове.
На овом простору се налази и дрворед јаребине наше аутохтоне врсте која се ретко где може видети.
Сада се на овом простору налазе следеће врсте:
Abies alba, Pinus nigra, Picea pungens, Picea abies, Picea omorica, Cedrus atlantica, Betula verucosa, Acer
campestre, Acer platanoides, Liquidambar styraciflua, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Cornus alba, Buxus
sempervirens, Quercus rubra, Mahonia aquifolium, Forsythia europea, Berberis thunbergia, Magnolia liliflora,
Weigela florida, Pyracantha orange glow, Ligustrum ovalifolium, Juniperus sp., Chamaecyparis lawsoniana, Thuja
orientalis, Philadelphus cor., Pseudotsuga menziesii, Sorbus aucuparia, Aesculus hippocastanum, Symphoricarpos
albus, Symphoricarpos orbiculatus, Ulmus carpinifolia, Pinus mugo, Prunus laurocerasus и др.

Сл. бр. 24, Омладина Лознице 1975. године- некад
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Сл. бр. 25 и 26, Омладина Лознице 2009. године- сада

Сл. бр. 27, 28 и 29.

Парк код Основне школе „Кадињача”
Налази се на простору од градских бедема односно корита реке Штире до улице Георгија Јакшића која
га одваја од парка код железничке станице. Озелењавање овог простора је започето 1975. године а заокружено
1981. године садњом „88 бреза” које сада доминирају овим простором (Сл. бр. 30).

Сл. бр. 30 Парк „88 бреза”
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Парк је опремљен клупама и дечијим реквизитима а после распада Југославије и ратова 1991 – 1995.
год. постављен је и један расходован војни авион као експонат за задовољење дечијих снова. Овај авион је
временом „очерупан” односно поскидани су сви делови при чему су настала оштећења која својим оштрим
ивицама представљају опасност за децу. Ову сада олупину треба уклонити и оплеменити неким другим
безбеднијим реквизитима. На овом простору поред брезе доминирају кедрови, а ту су и следеће врсте:
Sophora japonica, Juglans nigra, Betula pendula, Cedrus atlantica, Cedrus deodara, Abies alba, Picea
pungens, Picea abies, Prunus cerasifera, Aesculus hippocastanum, Pinus nigra, Platanus acerifolia, Acer saccharinum,
Acer platanoides, Salix matsudana, Tilia tomentosa, Tilia parvifolia, Tilia grandifolia, Fraxinus pensilvanica, Quercus
rubra, Ginkgo biloba, Berberis buxifolia, Symphoricarpos albus, Symphoricarpos orbiculatus, Thuja gigantea,
Chamaecyparis lawsoniana, Juniperus chinensis, Mahonia aquifolium и др.
Парк „Шанац” споменик Војводе Степе

Сл. бр. 31 и 32, Споменик Војводе Степе Степановића и стабло црвеног руја (Rhus typhina)
Ова зелена површина је на истоименом брду „Шанац” који се уздиже изнад града према Тршићу. Сама
реч „Шанац” указује на бурну прошлост ових крајева. Значење ове речи је утврђење још из времена Турака
одакле су устаници бранили Лозницу. Као доминантна тачка града одакле се пружа предиван поглед на сам
град и даље Дринском долином до хоризонта у суседној држави односно до гребена Мајевице у Босни. На
овом простору је за прославу 80 годишњице Церске битке постављен споменик војводи Степи Степановићу
победнику ове битке над моћном Аустроугарском војском.
Овој површини у наредном периоду треба посветити више пажње, имајући у виду да је то парк јер
прва засађивања су извршена 1998. године. Неопходно је просећи стазе и опремити га за одмор старих и игру
деце. Нема клупа нити реквизита за децу.
Засад је у развоју само дрвеће али је у добром стању, недостају жбунасте форме а добро би дошли и
цветни елементи. За садa су следеће врсте присутне:
Picea pungens, Picea abies, Prunus cerasifera, Abies alba, Acer pseudoplatanus, Acer campeste, Tilia
parvifolia, Salix alba, Juglans regia, Rhus typhina, Populus x euramericana.
Парк код „Соколане”
Налази се у центру града и заузима простор од Трга Вука Караџића према аутобуској станици.
Имајући у виду да се на овом простору налази први спортски објекат у граду, односно прва спортска дворана
још из времена „соколских друмова” а где се и сада одвијају спортске активности младих. Овај простор иако
има карактер блоковског зеленила сврстали смо га у парковске површине а и због флуктације пролазника –
центар града – аутобуска станица. А чињеница да се ова зелена површина налази тик уз Трг Вука Караџића са
изузетно репрезентативном зеленом површином и објектима овог града, говори о потреби да се и овај простор
осавремени и то пре свега изградњом савременог коловоза за прилаз објектима и паркинг просторима а стазе
поплочају јер су сад макадамске израде. У време зиме односно кишног периода овде се отварају удорне рупе
односно „каљуге”. Осећа се недостатак клупа и савремених реквизита за игру најмлађих. Са овим допунама
би стасало дрвеће била права благодет за пролазнике, станаре и младеж разног узраста.
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Парк у Лешници
У центру Лешнице налази се парковска површина са савременим пешачким стазама комбинација
коцка-асфалт. А декоративним зидом од коцке са комбинацијом жардињера и капија је оивичена што ову
површину чини пријатном и безбедном за одмор. Прво засађивање извршено је 1953. год., захваљујући
тадашњем председинку општине Лешнице Михаилу Котуровићу чиме је сеоска утрина намењена и
претворена у зелену оазу. Каснијим засађивањем односно омладинским акцијама дефинитивно је ова
површина заживела као парк. Садашњу физиономију парк је добио 2008. по концепцији парка у Бањи
Ковиљачи, да се стазе пружају од центра са спомеником ка периферији. У плану је садња жбунасти форми
којих сада нема и уређење дечијих игралишта односно реквизита за малу децу.
У парку су заступљене следеће врсте: Qercus cerris, Tilia parvifolia, Tilia tomentosa, Aesculus
hippocastanum, Platanus acerifolia, Carpinus betulus, Abies alba, Pinus nigra, Celtis australis, Sophora japonica,
Ginkgo biloba и др.

.
Сл. бр. 33 и 34. Централни део парка и дрворед софоре
Културно историјски комплекс „Тршић”
Културно историјски комплекс „Тршић” налази се на 8 km југоисточно од Лознице. Познато је као
родно место Вука Стефановића Караџића. У њему се налази, у скоро аутентичном амбијенту, Вукова родна
кућа, која данас представља музеј. У комплексу заступљене су следеће врсте: Picea pungens, Picea abies, Pinus
nigra, Pinus sylvestris, Aesculus hippocastanum, Tilia parvifolia, Tilia tomentosa, Betula pendula, Prunus
laurocerassus, Fagus moesiaca, Carpinus betulus, Salix alba, Juglans regia, Robinia pseudoacacia, Acer campestre,
Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Quercus cerris, Quercus farnetto, Quercus petrea, Sambucus nigra, Crategus
monogyna, Alnus glutinosa, Cornus mas, Sorbus domestica, Rubus fruticosus, Morus alba, Morus nigra и др.

Сл. бр. 36 и 37, Спомен кућа Вука Караџића и парк шума у Тршићу
-

Од осталих јавних зелених површина у граду Лозници може се споменути и :
парк уз стару цркву - представља изразити али недовољно искоришћени и афирмисани природни и
културни потенцијал града. Његова употребна вредност је мала као и фонд зеленила
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линеарни парк – дрворед уз реку Штиру представља једну од најзначајнијих зелених површина у граду
како због свог квалитетног стратешког положаја тако и због фонда зеленила.
Посебно треба издвојити нови градски парк на Лагатору чија је реализација у току и који ће
представљати украс града. Налази се у близини Здравственог центра ''Др Миленко Марин'' и Спортског
центра ''Лагатор''. У његовој непосредној близини гради се нова црква а около је планиран нов стамбени блок.
Наведени објекти захтевају и реализацију одговарајућих јавних зелених површина.
-

Дрвореди и зелене површине уз саобраћајнице
Зелене површине око прилазних путева граду су релативно неуређене и запуштене а додатно и
неадекватно коришћене (користе се као дивље депоније за одлагање смећа и шута). Дрвореди су заступљени
дуж главних приступа центру и у малом броју улица (10) унутарградског ткива на укупној дужини од 4525м (
у Мз Клупци, Подриње, Ново насеље, Центар, Црногора). Разноврсни су по врстама, старости, виталности и
изгледу. Релативно добро су одржавани али је потребно преузимати одговарајуће мере неге, заштите и обнове
болесних стабала.
Зеленило гробља
На локацији Новог гробља налази се неколико стабала белог бора које је потребно заштитити јер
представљају природну вредност краја.
Интегрисане зелене површине
Зелене површине уз објекте колективног и индивидуалног становања чине зоне колективног и
индивидуалног становања. Најквалитетније уређене зелене површине налазе се у Новом насељу.
Заступљеност зелених површина на приватним парцелама је релативно велика у приградским зонама али
значајно мања у централним градским четвртима. Приватне парцеле карактерише претежно партерно уређење
и мала заступљеност високог зеленила. Погушћавање градског ткива у оквиру индивидуалних парцела
спроводи се на рачун изграђивања расположивих отворених простора како због интензивирања коришћења
тако и због изградње помоћних и пратећих објеката на парцели. Тиме се значајно смањује застртост зеленим
површинама на читавој територији града.
Уз СЦ ''Лагатор'' у току је реализација новог градског парка.
Зелене површине интегрисане у остале намене:
- зелене површине уз школе и дечије установе: значајније зелене површине присутне су у
новоизграђеним школама и дечјим установама док је њихов дефицит уочљив у школама које се налазе у
централном делу града ( пре свега средње школе),
- зелене површине уз болницу и здравствене установе: присутне су минимално, у виду предбашти и
партера и нешто више уз Здравствени центар ''Др Миленко Марин''. Реализациом поменутог новог прака у
близини здравственог центра биће значајно обогаћене и оплемењене јавне зелене површине што ће имати
позитиван утицај на болесне – кориснике услуга здравственог центра ,
- зелене површине уз објекте управе, културе, религије и споменике: у дворишту Лозничке цркве и
школе налазе се примери липе и дивљег кестена које треба заштитити. При објектима управе и културе
постоје две категорије зеленила: партерно решене предбаште код појединих јавних објеката и значајније
зелене површине у оквиру касарни војске. Треба поменути и зелене површине поред споменика и
меморијалних обележја у Драгинцу, Текеришу и на Гучеву.
- зелене површине уз индустријске и производне комплексе и објекте: значајније зелене површине
постоје у фабричким двориштима иако су услед неактивности фабрика запуштене.
Приградске зелене површине
Приградске зелене површине представљене су шумама, којима је територија града Лозница богата. У
самом граду заступљеност шума је такође велика и износи 632 ха што чини 13,5 % градске територије. Ове
шуме су делимично повезане са градом али је уочљива њихова фрагментација услед сече, претварања у
пољопривредно земљиште и бесправне изградње. Најзначајнији шумски комплекси су:
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- шума Кличевац изнад фабрике ''Вискоза'': мешовита шума граба и багрема уз присуство букве,
липе, храста и јасена. У приватном је поседу, делимично просечена ливадама, пашњацима и воћњацима,
неуједначеног прсног пречника што је довело до стварања шикаре и шуме. Стање упућује на неопходну
примену шумско узгојних радова,
- шума Борковача у зони Штире на путу према Зајачи: изданачка шума граба са великим присуством
багрема и ређом заступљеношњу липе, букве, храста и црног јасена.
Стање шуме указује да је потребно примењивати санитарну сечу и прореде првог степена, што показују
шуме у зони старог гробља, које су неуједначене по саставу и пореклу, формиране на плићем земљишту, и
неопходна је примена санитарне сече. Исти проблем је и са аутохтоним шумама на јужним границама града.
Споменик природе „Дебели грм - Руњани”
На подручју града Лознице налази се заштићени примерак храста лужњака Quercus robur, (Сл. бр. 37).
Заштићено стабло је 4,5 km североисточно од Лознице, у центру села Руњани.
Споменик природе „Дебели грм- Руњани” је живи представник некада ширег распрострањења ове
врсте. Стабло храста лужњака је типичан репрезент своје врсте чије импозантне дендрометријске вредности
указује да се ради о представнику некадашњих распрострањених шума на овом подручју.
Стари „грм”, је назив у нашем крају за ову врсту храста, својом робусношћу указује на предање да је
за време боја Лозници 1804. године за њега био везан коњ Поп Луке Лазаревића јер је у Руњанима био логор
српске војске која је дошла упомоћ опкољеним Лозничким устаницима.
На основу старости, димензија, декоративности и врсте је сврстан у III (трећу) категорију заштићених
природних добара, те доприноси очувању биолошке разноврсности овог краја.
Основни подаци стабла су:
висина стабла

24,00 m

пречник крошње

28,00 m

обим дебла на 1,30 м

1,48 m

старост стабла око

250 год.

Слика бр 37 „Дебели грм- Руњани”
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Лозница је град са значајним зеленим површинама које у већем делу одају слику уређености и
опремљености. Парк у Бањи Ковиљачи је један од највећих и најлепших бањских паркова у Србији. Лозницу
карактерише и висок стандард зелених површина по становнику.
Како природне вредности градског простора представљају предуслов остваривања еколошке функције
отворених простора у граду формирање система зеленила је од посебног значаја за планирање развоја
градског система отвореног простора.Пажња се мора посветити унапређењу заступљености свих врста
зеленила, зеленим коридорима и заштитним појасевима дуж саобраћајница.
Приоритет у области заштите и унапређења јавних зелених површина на подручју града Лознице је
израда катастра зелених површина како дендролошки тако и катастарски снимак садашњег стања. Израдом
катастра би се добила целовита и заокружена слика стања зелених површина а избегло би се непланско
уништавање зелених површина. Израда катастра зелених површина у виду одговарајуће базе података као
информационе основе ствара услове за формирање система зелених површина који се предвиђа планским
документима.
Даљи развој јавних зелених површина у Лозници подразумева квантитативно и квалитативно
побољшање структуре зелених површина - формирање нових зелених површина, реконструкција постојећих –
поготово санитарна сеча у парку у Бањи Ковиљачи, дендролошко обогаћивање.
Завршетком новог градског парка на Лагатору Лозница ће добити репрезентатитивну зелену
површину.
Један значајан сегмент зелених површина које би град требао да има је парк шума која за сада
непостоји иако је околина богата шумама. Остаје на граду да по обезбеђивању потребних финансијских
средстава и решавању имовинских односа исту уреде за свакодневни и викендашки одмор, чиме би се
растеретила излетишта Троноша и Тршић, а грађани имали у близини простор за поподневни одмор.
Битан сегмент је и заштита зелених површина, функционисање комуналне полиције би требало да је
побољша, али сигурно је да без развијене свести грађана да су зелене површине извор здравља и да су брига
свих нема напретка.
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АКЦИОНИ ПЛАН – ЗЕЛЕНИЛО

Активност

Кратак опис

Очекивани
резултат

Имплементациона
институција

Рок
имплементације

Процена
буџета/еуро

Извор
финансирања

Израда катастра
јавних зелених
површина

Сакупљање
геодетских подлога
за постојеће јавне
зелене површине,
евидентирање врста
дрвећа и жбуња и
уношење на
геодетске подлоге,

Утврђено
стањезелених
површина,
Израђен
катастар
јавних зелених
површина,
формирање
информационе
основе

Град Лозница, ЈП
''Град'', ЈП
''Дирекција за
управљање и развој
Б. Ковиљаче'', КЈП
''Наш Дом'', Служба
за катастар
непокретности
Лозница

Пет година

Локални

Унапређење
структуре
јавних зелених
површина

Анализа
здравственог стања
зелених површина,
санитарна сеча,
проширење и
обогаћивање јавних
зелених површина

Квалитет
јавних зелених
површина

ЈП ''Град'', ЈП
''Дирекција за
управљање и развој
Б. Ковиљаче'', КЈП
''Наш Дом''

стална
активност

локални,

Стварање
система зелених
површина

Планирање и
пројектовање јавних
зелених површина,
планским решењем
предвидети
повезивање зелених
површина и њихово
допуњавање новим

Остваривање
принципа
равномерене
заступљености
и повезаности
јавних зелених
површина,
побољшано
управљање

Градска управа
Лозница- Одељење
за урбанизам , ЈП
''Град'', ЈП
''Дирекција за
управљање и развој
Б. Ковиљаче'', КЈП
''Наш Дом''

Десет година

Локални

Напомена
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ЗЕМЉИШТЕ
УВОД
Под земљиштем подразумевамо површински слој земљине коре који се стално мења у динамичким
процесима под утицајем климатских и биолошких фактора као и услед људске активности.Земљиште
представља сложен биохемијски комплекс органских и минералних једињења. Површинско земљиште јесте
један огроман лабораторијум у коме непрекидно трају најразноврснији природни процеси распадања
стеновитог материјала и органских материјала биљног и животињског порекла.
Главне функције земљишта у екосфери су:
1.Регулишућа функција (акумулативна, филтрирајућа, пуферна и трансформациона)
Земљишта регулишу природна и од стране људи условљена кружења воде, ваздуха, органских и
минералних материја. Атмосферска вода снабдева потоке и реке, а оцедљива вода доспева у подземну воду,
земљишне честице везују воду и хранљиве материје као и штетне материје из природних и антропогених
извора, па вода после проласка кроз земљиште код недирнутих природних земљишта по правилу као чиста
подземна вода служи на располагању за пиће и друге потребе.
2. Функција животног простора
Земљишта су животна основа и животни простор за микроорганизме(више), биљке, животиње и људе.
3. Функција коришћења
Земљишта су основа за пољопривредну и шумарску производњу. Користе се као извор
сировина(песка,шљунка, креча, глине итд.). Користе се као површине за насеља, саобраћај, привредне објекте,
опоравак и одмор, итд.
4. Историјска функција
Као стални део одређеног подручја земљишта су архива историје(природне и културне) у коме је
документован утицај људи. Земљишта се у природи споро образују, а у процесу деградације брзо уништавају.
Коришћењем земљишта долази до поремећаја равнотеже између појединих педогенетских фактора, а
човек својом активнишћу може да повећа или смањи природну отпорност земљишта према различитим
видовима његове деградације.Деградација земљишта се може дефинисати као скуп процеса узрокованих
човековом активношћу који смањује садашњи и будући потенцијал земљишта као услов опстанка живог света
на нашој планети.
Деградација може бити условљена ерозијом (ерозиони процеси постепено разарају и уништавају
земљиште, односе хранљиве материје и ремете водни режим), погоршањем хемијских процеса у земљишту
као и погоршањем физичких и биолошких процеса у земљишту.
ПРОЦЕНА СТАЊА
Опште карактеристике земљишне територије града Лознице
Фактори образовања земљишта на подручју града Лознице су јако сложени чиме се и објашњава
појава доста различитих типова и подтипова земљишта на релативно малом пространству.
По својим морфолошким особинама подручје града Лознице се одликује разноврсним облицима
рељефа, али се ипак могу издвојити три морфолошки изразите целине :
1) На југозападу - подручје подрињских планина
(планине Гучево и Борања са нагибима и преко 30% и испресецане бројним водотоцима)
2) На североистоку - брежуљкаста узвишења
(планине Цер и Иверак, са нагибима 20-30% и испресецане водотоцима који отичу у Јадар)
3) Остали део са равничарским и валовито-брежуљкастим теренима
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(долина Дрине са Јадром и Лешничком реком, са нагибима терена мањим од 20%)
Виши брежуљкасти и брдовити терени са нагибима преко 10% имају ограничене услове за
насељавање и развој насеља, јер је отежано спровођење саобраћајне и техничке инфраструктуре и сам процес
умрежавања и опремања подручја. На пољопривреду и шумарство највећи утицај има нагиб терена али и
педолошка структура тла и хидрографија.
Подручје града Лозница тангира са западне стране река Дрине која представља окосницу његове
хидромреже и у коју се уливају све веће реке подручја (Јадар, Лешница, Жеравија, Штира, Трбушница).
Река Јадар је највећа притока Дрине и њено корито је недовољqно да прими велике воде које се у њу
сливају па долази до плављења околног подручја.Сем тога, и друге реке овог подручја имају мала корита, а
велике и неуједначене падове, брзу концентрацију бујичних вода са сливова до река што све, у време летњих
киша и отапања снега, доводи до плављења околног (најчешће плодног пољопривредног) земљишта.
Карактер водотока и геолошка структура тла погодни су за појаву ЕРОЗИЈА.
Претерано јаке, водне ерозије (када просечна количина ерозивног наноса иде преко 3000м3/км2 сливне
површине), присутне су само на реци Јадар. Међутим, јаких ерозија (не само површинских , већ и дубинских),
има на свим већим рекама посматраног подручја.
Еолске ерозије, услед јачине присутних ветрова,такође су заступљене.
На територији града нарочито су изражени ниско-брежуљкасти и средње брежуљкасти терени:
висински појасеви
равничарски терен до 100 м

површина /ха/

%

1217

2

ниско-брежуљкаст терен 100-200м

29926

49

средње-брежуљкаст терен 200-300м

18973

31

високо-брежуљкаст терен 300-400м

6126

10

брдовито-брежуљкаст терен 400-500м

2737

4

брдовит терен преко 500м

2242

4

Слика 1. Морфолошка структура терена територије града Лознице
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Простор града Лозница можемо поделити на пет група сврстане по нагибима терена:
* преко 30% су подручја на планинама Гучево и Борања као и уже подручје планине Цера
* од 20-30% се појавqују нагиби на планинама Гучево, Борања, Цер и Иверак
* нагиби од 0.5-10% се појављују у брежуљкастим деловима и представљају више терасе.
Карактеристично подручје је долина реке Јадра и Лешничке реке.
* мање од 0.5% представљају делови алувијалних равни и то на подручју реке Дрине и доњих токова
реке Јадар и Лешничке реке.
У геолошком смислу територија града Лознице припада геотектонској јединици – Вардарска зона,
тачније јадарском блоку њене екстерне субзоне. Највећи део овог блока има за основу палеозоик јадарског
развића по чему је и добио назив.Геолошку грађу јадарског блока чине стене и седименти који су настајали
током палеозоика, менозоика и кенозоика, а на терену су веома распростањени квартарни седименти.
Главни типови земљишта, њихове карактеристике, коришћење и употреба
Захваљујући утицају већег броја фактора, на подручју града Лознице, постоји више типова земљишта
који се међусобно разликују по морфолошким, физичким, хемијским и производним особинама.Земљишни
типови се такође разликују и по посдручју распростирања и укупној површини коју заузимају, тако да имамо
два типа земљишта: аутоморфних око 28% и хидроморфних 72%.
1. Алувијум – на овом подручју налазе се иловасти и песковити алувијум.
- Иловасти алувијални нанос заступљен је на два локалитета поред реке Дрине, од Ковиљаче до Софић
Аде-Ново Село и у троуглу села Драгинац-Доње Недељице-Читлук, односно у средњем току реке
Јадар.Укупна површина износи 10.500 ха.Ова земљишта захваљујући дубини активног слоја имају високу
пољопривредну вредност – повољна земљишта.
- Песковити алувијумје распростањен у горњем току реке Јадар и његових притока у површини од
910ха.Ово земљиште има умањену пољопривредну вредност, наводњавањем и редовним ђубрењем
обезбедили би се и подстицали високи и стабилни приноси – условно повољна земљишта.
2.Гајњача
Распрострањеност је мала, око 1000 ха, и то између Козјака и Страже са леве стране реке Јадар.Има
високе пољопривредне вредности и погодно је за наводњавање – повољна земљишта.
3. Гајњача у лесивирању
Заузима малу површину око 810 ха – условно неповољна земљишта.
4. Псеудоглеј
Највећа распрострањеност 22.566 ха, представља главни комплекс земљишта. Ово земљиште је ниске
пољопривредн вредности што се манифестује ниским приносима и несигурном производњом - условно
неповољна земљишта.
5. Параподзоласто скелетоидно земљиште
Налази се на јужним падинама Цера и северним падинама Иверка. Укупна површина под овим
земљиштем је знатна око 10.125 ха. Ова земљишта имају незнатну пољопривредну вредност па их треба
користити за шумарску производњу - условно неповољна земљишта.
6. Смеђе земљиште на кречњаку
Ово земљиште заузима југозападни део подручја града Лознице у површини од 13.400 ха. Има малу
пољопривредну вредност. Могу се користити за липаде, пашњаке и шуме, као и за воћарство у погоднијим
рељефсим условима - неповољна земљишта.
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7. Смеђа скелетоидна земљишта
Распрострањеност око 2.000 ха. Имају малу пољопривредну вредност. Зависно од нагиба могу се
користитиза ливаде, пашњаке и шуме, док се заравни могу користити за ратарску производљу – неповољна
земљишта.
Простор града Лознице карактеришу различити начини коришћења земљишта, од којих доминирају
пољопривреда (око 60% општине са бонитетом земљишта који је подељен на 6 класа), индустрија и друге
делатности секундарног сектора, становање, саобраћај, туризам и терцијарне делатности. Конфликти у
простору су бројни, а пропусти у употреби земљишта све израженији, са озбиљним последицама по
ефикасност, опремљеност, животну средину и квалитет живота:
- изразита је конверзија пољопривредног у непољопривредно земљиште; процес је неусмерен,
неплански и стихијски;
- ширење насеља на земљиштима добрих бонитетних класа - нерационално коришћење
пољопривредног земљишта;
- источни део града је развојно запостављен, без већих перспектива, са лошом саобраћајном
повезаношћу и неадекватном инфраструктурном опремљеношћу, {то отвара питање могућности његовог
развоја и унапређења квалитета живота у наредном периоду. Могућности леже приоритетно у модернизацији
и организацији пољопривреде;
- отвара питање могућности његовог развоја и унапређења квалитета живота у наредном периоду.
Могуђности леже приоритетно у модернизацији и организацији пољопривреде;
- неопходно је предвидети начин коришћења простора за намене регионалног, републичког и
европског значаја
- река Дрина, инфраструктурни и саобраћајни коридори, туризам, индустрија са извозним
потенцијалима и др.;
Град Лозница има већину функционалних целина, почев од јавних функција (здравство, култура,
дечија и социјалне заштита, јавне службе, образовање), отворених простора (паркова, зеленила),
пољоприврених површина - (њива, ливада, пашњака, воћњака, винограда) шумског земљишта и гробља,
површина без посебне намене, функције становања (индивидуалног и вишепородичног становања, са и без
комерцијалних функција), до привредних и производних делатности (индустрија, комерцијалне функције,
комуналне делатности, и производња), објеката посебне намене (верских и војних објеката), и функције
спорта и рекреације. Остала насеља која су на територији општине Лозница се по заступљености функција
знатно разликују.
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Слика 2. Постојећа структура коришћења земљишта
На структуру и коришћење простора на подручју града Лозница нарочито су утицали развојни
процеси који су се одвијали у протеклих неколико деценија.Посебне карактеристике постојеће структуре
коришћења су следеће:
Пољопривреда и шумарство, примарне делатности које карактеришу махом екстензивно коришћење
простора, као и водене површине река Дрине, Јадра и Лешнице заузимају највећи део укупне територије, док
секундарне и терцијарне делатности (насеља, индустријска производња, саобраћај и саобраћајни коридори категорије које се сврставају под «остало земљиште») заузимају знатно мање простора. Шумско земљиште
заузима око 30% од укупне површине града.
Изузетно велики притисак на земљиште с обзиром на општу густину насељености и просторну
дистрибуцију становништва изражен је у око 10% од укупне површине града, односно у оним деловима који
су под насељима, инфраструктуром, индустријом и сл. Ово се земљиште интензивно користи. Ширењем
насеља, услед неконтролисаног и екстензивног раста, најчешће се заузимају најплоднија земљишта, што је
нарочито изражено у делу подручја око градског насеља и дуж главних комуникацијских праваца.
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Слика 3. Основне перформансе пољопривреде
Пољопривредне површине су заступљене у свим катастарским општинама. Заступљеност ових
површина је различита, као и интензитет и структура њиховог коришћења, зависно од природних и створених
услова. Ливаде су заступљене у много мањој мери од пашњака. С обзиром на природне карактеристике
појединих терена заступљеност ливада је недовољна.Такође, заступљеност воћњака и повртњака је
недовољна.

Слика 4. Структура пољопривредног земљишта
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Слика 5. Постојећа структура коришћења пољопривредног земљишта
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Табела 17.: Културе и начин коришћења земљишта
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Табела 18. Културе и начини коришћења
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Табела 19 . Редуковање – превођење различитих начина искоришћавања земљишта
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Табела 20. Процентуална заступљеност пољопривредних површина по Месним заједницама
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Деградација земљишта
Земљиште представља сложен биохемијски комплекс органских и минералних једињења. Површинско
земљиште је према томе један огроман лабаторијум у коме непрекидно трају најразноврснији природни
процеси распадања стеновитог материјала и органских материја биљног и животињског порекла. Површина
земљишта насељених места у току времена покривају се разним отпадаима животне и радне делатности.Ови
отпаци формирају постепено вештачки слој који мења првобитне облике земљишта па и састава. Земљиште
има велики значај за живот на ѕемљи, за опстанак човека и развој људске цивилизације. Извор је енергије,
бројних минерала, микроелемената и макроелемената који су неопходни за настанак, развој и одржавање свих
живих бића, комплетне биоценозе на земљи. Земљиште представља садржај одређеног броја алкалних и
земноалкалних метала као и различитих органских и неорганских једињења. Садржај свих елемената у
земљишту чине:
1. Елементи који чине основну грађу земљишта: гвожђе, алуминијум, силицијум(2 до 10% и знатно
више),
2. Биогени елементи: азот, калијум, сумпор, калцијум, магнезијум, натријум, фосфор (од 01 до 2,5%),
3. Биогенимикроелементи: манган, цинк, бакар, молибден, бор, кобалт (од 0,001 до 0,01%),
4. За биљке тзв. корисни елементи: хлор, литијум, јод, титан, баријум и др. (само у изузетним
приликама могу бити штетни).
У геохемијском саставу већина земљишта садржи тешке метале и друге штетне елементе: олово,
кадмијум, арсен, живу, флуор, никл, ванадијум, хром као и радиоактивне: цезијум, стронцијум и уран.
Корисно или штетно деловање свих набројаних елемената или њихових једињења манифестују се кроз
садржај њихових лако растворљивих форми. На количину лако растворљивих облика корисних па и штетних
елемената и једињења у највећој мери утиче човек. Тим свесним мерама може врло често да дође и до
нежељених последица.То се огледа у акумулацији разних нежељених елемената, деградацији плодног
земљишта, а и на успешно гајење биљака, квалитет људске и животињске хране и квалитет вода. Земљишта се
тако могу загађивати:
- минералним ђубривима (неправилни избор врсте и количине),
- хемијским средствима за заштиту биља (пестициди),
- органским ђубривима (чврсти и течни стајњак),
- тешким металима (комуналним и и индустријски отпад),
- преко ваздуха (механичке честице и аеросоли – термоелектране, хемијске индустрије, издувни
гасови аутомобила, димњаци градских насеља итд.),
- поплавним и заливним водама (филтрациони материјали, непречишћене градске и индустријске
воде),
- ерозијама (јављају се сечама шума, неправилним третманом биљног покривача, запуштеност и и
неправилна обрада земљишта),
- депонијама, коповима итд.
РАНГИРАЊЕ ПРОБЛЕМА
Земљишта на територији града Лознице су дугогодишњим искоришћавањем и неправилном применом
ђубрива, пестицида и других егзогених фактора су добрим делом деградирана:
- Територија града Лозница налази се у едафско-климатском региону где доминирају кисела земљишта
(заступљеност око 90 %).Код оваквих земљишта поремећена су пуферна својства а такође и хемијска, воднофизичка, минералошка и биолошка својства. Повећава се концентрација мобилних облика алуминијума који
делују токсично на биљке. Лако приступачни облици биљних хранива прелазе брзо у тешкоприступачне
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облике тако да су ефекти ђубрења веома мали, Опасне и штетне материје прелазе из тешкоприступачних у
лакоприступачне облике биљци, при чему овај процес може бити потенцијално опасан већ код слабо киселих
земљишта (нпр. kод pH мањи од 6,5 кадмијум постаје доступан биљци), Код јако киселих земљишта почиње
веома нагло процес киселе деструкцује земљишта са ефектом губљења структуре земљишта а и убрзаним
процесом ерозије. На таквим земљиштима приметно је опадање приноса многих биљних култура, а неке
крмне културе евидентно и не успевају и поред примене стандардних агротехничких мера. На оваквим
земљиштима поред немогућности остварења рентабилне биљне производње ширег асортимана ( за сточну и
људску исхрану) по свим критеријумима физиологије исхране биљака неће бити могућа производња високо
вредне (биолошки исправне) хране, што ће због строгих закона (ЕУ и др.) о квалитету онемогућити извоз
пољопривредних производа. Проблем киселих земљишта на подручју града Лознице обзиром на
заступљеност и карактеристике је веома акутан што изискује велику пажњу при извођењу потребних
хемијских мелиорација .
- Не постоји стратегија мониторинга контроле квалитета земљишта
- Непоштује се законска регулатива на локалном нивоу која уређује прекомерно ширење насеља на
земљиштима вишег бонитета.
- Промену намене пољопривредног земљишта не прате студије о утицају на животну средину.
- Непоштују се законски прописи и одлуке на локалном нивоу о коришћењу поњопривредног
земљишта на начин који омогућава очување физичких, хемијских, а нарошито биолошких својстава и заштиту
од загађивања, а да притом пружају максималне производне резултате.
- Недовољно су опремљене стручне службе на терену за пружање услуга и савета свим корисницима
пољопривредног земљишта, а посебно за правилно коришћење вештачких ђубрива и средстава за заштиту
биља.
- Не постоји законска обавеза за власнике и кориснике пољопривредног земљишта да врше агрохемијске анализе уз регулисање начина финансирања (држава, град).
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Земљиште представља један од најважнијих природних ресурса, а то се посебно односи на плодно
земљиште које споро образује, а у процесу деструкције брзо нестаје. Основни законски акт који регулише
проблеме животне средине, па самим тим и проблематику заштите земљишта у Републици Србији је Закон о
заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09.) Овај закон регулише интегрални систем
заштите животне средине који треба да обезбеди право људи на живот и развој у здравој животној средини,
као и уравнотежени економски раст и заштиту животне средине у Републици Србији. Општи прописи о
заштити земљишта, подели на зоне, и планирању за коришћење земљишта су садржани у овом закону.
Народна Скупштина Републике Србије је дана 14.07. 2006. год. усвојила и Закон о пољопривредном
земљишту. Овим Законом уређује се планирање, заштита, уређење и коришћење пољопревредног земљишта,
надзор над спровођењем овог Закона и друга питања од значаја за заштиту, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта као добра од општег интереса.
Овим Законом јединице локалне самоуправе добијају знатно више надлежности у области заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Јединица локалне самоуправе доноси Одлуку о изради
пољопривредне основе и Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.
Ради очувања расположивог пољопривредног земљишта, стварање предуслова за спречавање процеса
депопуларизације и разарања земљишног простора, израде програма и пројеката заштите, уређења и
коришћење пољопривредног земљишта, процене угрожености пољопривредног земљишта, процене
погодности за уређивање и коришћење пољопривредног земљишта, стварање предуслова за примену научнотехнолошких достигнућа у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и израде
дугорочне стратегије развоја пољопривредне производње у складу са укупним економским, социјалним,
еколошким и културно-историјским развојем, доносе се пољопривредне основе заштите, решења и
коришћење пољопривредног земљишта као плански документи.Пољопривредне основе заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта доносе се за територију Републике аутономне покрајине, општине,
односно града.
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Оне се доносе у складу са просторним и урбанистичким плановима и другим планским документима и
морају бити међусобно усаглашене.
Пољопривредну основу Републике доноси Влада, а пољопривредну основу јединице локалне
самоуправе доноси скупштина јединице локалне самоуправе, по претходно прибављеном мишљењу
Министарста.
Пре доношења предлога пољопривредне основе надлежном органу за њено доношење,
пољопривредна основа подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Пољопривредна основа јединице локалне самоуправе садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Циљеве, задатке и основне поставке заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
Податке и информације за израду пољопривредне основе;
Заштиту пољопривредног земљишта;
Коришћење пољопривредног земљишта;
Уређење пољопривредног земљишта;
План активности, процену инвестиционих улагања.

До доношења пољопривредних основа Pепублике, односно јединица локалне самоуправе заштита,
уређења и коришћење пољопривредног земљишта вршиће се на основу годишњих програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта.
Пољопривредна основа јединице локалне самоуправе остварује се Годишњим програмом заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта.
У поменутом Програму предвиђено је да средства која се остваре од издавања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, и средства која се остваре од промене намене пољопривредног земљишта, се
користе за извођење радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта на територији града Лознице, и
то:
- контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта,
- побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (калцификација и хумификација),
- одводњавање пољопривредног земљишта (каналска мрежа),
- противерозионе мере на пољопривредном земљишту,
- биолошка рекултивација пољопривредног земљишта.
Наведене активности ће бити, како је то и предвиђено у Акционом плану управљања земљиштем, који је
саставни део ЛЕАП-а, у надлежности следећих институција и субјеката: Градска управа Лонзица -Одељење за
привреду, Одељење за ЛЕР, Завод за пољопривреду “Лозница“- Лозница, Месне заједнице и пољопривредни
произвођачи, а према потреби биће ангажовани и други компетентни субјекти.

117

АКЦИОНИ ПЛАН ЗЕМЉИШТЕ
Активност

Кратак опис

Очекивани
резултат

Имплементациона
институција

Рок
имплементације

Процена
буџета/еуро

Извор
финансирања

Израда
пољопривредне
основе и
годишњих
програма
заштите,
уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта

Успоставити оквире
за пољопривредну
основу и годишње
програме

Усвојена
пољопривредна
основа и
годишњи
програм

Градска управа,
одељење за
привреду, одељење
за ЛЕР

пет година

Буџет града
Лознице,
Министарство
пољопривреде,
донације

Мониторинг
квалитета
земљишта:
-одређивање
основних
елемената
у
земљишту (азот,
фосфор,
калијум)
-одређивање pH
земљишта
-одређивање
активне
материје
у
минералним и
органским
ђубривима
Формирање
информационог
система – базе
података
квалитета
земљишта

Испитивање
узоркованог
материјала у
лабараторији
Завода за
пољопривреду

Урађена
свеобухватна
анализа
квалитета
земљишта,
минералних и
органских
ђубрива

Градска управа,
одељење за
привреду, одељење
за ЛЕР, Завод за
пољопривреду
Лозница,
пољопривредни
произвођачи

стална
активност

Буџет града
Лознице,
Министарство
пољопривреде,
донације

Моделирање
квалитета
земљишта у
рачунарској форми
и израда
информационог
система праћења
квалитета и
деградације

Урађен
информациони
систем – база
података
квалитета
земљишта и
побољшан
квалитет
земљишта

Градска управа
Лозница- Одељење
за привреду,
одељење за ЛЕР,
Завод за
поњопривреду
Лозница

Стална
активност

Буџет града
Лознице,
Министарство
пољопривреде,
донације

Напомена
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ВАЗДУХ
УВОД
Загађење ваздуха представља преношење штетних природних и синтетичких материја у атмосферу
као директна или индиректна последица делатности човека. Последице деловања загађујућих материја у
животној средини манифестују се кроз емисију и имисију загађивача.
На територији града Лознице загађење ваздуха потиче од:


привредних субјеката;



објеката у процесима загревања простора (топлана, котларница, индивидуалних ложишта)



саобраћаја

Дуги временски период главни извор загађења ваздуха на подручју Лознице је била хемијска
индустрија ''Вискоза'' а.д.. Како се иста налази у поступку стечаја поред других привредних објеката који нису
значајнији извори загађења основне загађујуће материје представљају продукте сагоревања које емитују
стационарни (топлане, котларнице, индивидуална ложишта) и мобилни извори (транспортна средства)
загађења.
У Лозници редовну контролу ваздуха од 1973. године спроводи Здравствени центар ''Др Миленко
Марин'' Лозница (раније Медицински центар истог имена) у сарадњи са Заводом за заштиту ваздуха ''Вера
Благојевић'' из Шапца (раније са Заводом за заштиту здравља Србије ''Др Милан Јовановић Батут'' из
Београда). Ова контрола подразумева редовно континуирано праћење основних загађујућих материја које су
законом прописане. Број мерних места и параметри који се прате током времена су мењани у зависности од
потреба.
Правна регулатива из области заштите ваздуха налази се у Закону о заштити ваздуха (''Службени
гласник РС'' бр. 36/09) чија је имплементација и доношење подзаконских аката за његово спровођење још у
току, Правилнику о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање
мерних места и евиденцији података (''Службени гласник РС'' бр. 54/92, 30/99 и 19/06), Правилнику о
граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података (''Службени гласник
РС'' бр. 30/97 и 35/97) и Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху (''Службени
гласник РС'' бр. 71/10).
ПРИКАЗ СТАЊА
Програми контроле ваздуха остварују се: мерењем емисије загађивача, систематским мерењем
имисије, праћењем и истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину, извештавањем о
резултатима мерења, праћења и истраживања.
Приказ стања квалитета ваздуха на основу емисионих мерења
Емисија загађујућих материја је резултат процеса сагоревања фосилних горива и продуката емисије из
технолошких процеса и индустријских објеката.
Привреда као извор загађења ваздуха
Доминатне загађујуће материје до 1994. године представљале су загађујуће материје пореклом из
хемијске индустрије ''Вискоза''. Мерења специфичних загађујућих материја у периоду када је радила хемијска
индустрија ''Вискоза'' вршена су два пута месечно. Престанком рада ''Вискозе'' престала је потреба са
праћењем ових материја.

119

Kретање SO2 у ваздуху Лознице од 1992. до 1994. године
година

Укупно
узорака

Узорци SO2
изнад МКД

Узорци SO2
изнад МДК
%

Средње
годишње
вредности
SO2 µg/m3

Максималне
год.
вредности
SO2 µg/m3

1992.

356

64

17,9

97,4

811,2

1993.

1427

441

30,9

131,5

572,4

1994.

1391

139

9,9

72,3

377,5

Кретање чађи у ваздуху Лознице од 1992. до 1994. године
година

Укупно
узорака

Узорци чађи
изнад МКД

Узорци SO2
изнад МКД
%

Средње
годишње
вредности
чађи g/m3

Максималне
год.
вредности
чађи µg/m3

1992.

356

21

5,8

323,6

130,2

1993.

1427

79

5,5

16,4

120,2

1994.

1391

7

0,5

10,8

91,9

Из приказаних табела кретања SO2 и чађи јасно се види да је престанак рада Хемијске индустрије
''Вискоза'' довео до великог смањења наведених загађујућих материја.
Ложишта као извор загађења ваздуха
Јавно комунално предузеће ''Топлана'' Лозница се бави производњом и испоруком топлотне енергије.
Топлификација града Лознице је започета 1977. године. До сада је извршена топлификација око 15%
домаћинстава у граду. Топлана поменутог јавно - комуналног предузећа загрева 52,5% домаћинстава а остатак
топлотну енергију добија из топлане приватног предузећа ''Декотра'' бивше термоелектране хемијске
индустрије ''Вискоза''. Укупна грејна стамбена површина коју греје ЈКП ''Топлана'' износи око 50.852 м2 а
укупна грејна површина пословних и јавних објеката је око 60.793 м2 .
Скупштина града Лознице је због проблема у снабдевању града топлотном енергијом 19.11. 2010.
донела Одлуку о давању сагласности на приступање изградњи нове градске топлане. Изградња нове топлане
спровешће су у две фазе и то: I фаза обухвата: два котла 2 х 8,9 МW топлотне снаге за сагоревање гасовитог
или течног горива и један гасни мотор са електрогенератором 1.030 КWе (1,287 КVA) и II фаза која обухвата:
један котао сагоревање гасовитог или течног горива топлотне снаге 1 х 8,9 МW и један гасни мотор са
електрогенератором 1.030 КWе (1,287 КVA). Нова топлана ће поред топлотне давати и електричну енергију.
Поред тога ''мали емитери'' (велики број индивидуалних ложишта, пекара, печењара, роштиљских
радњи, пржионица кафе, спаљивљање дивљих – малих депонија пластичног отпада) који својим радом не
учествују у емисији загађујућих материја у значајној мери али својим бројем, локациом, висином на којој се
врши емисија и неправилним мначином рада, посебно у одређеним метеролошким и климатским условима,
могу за људе из свог непосредног окружења бити узрок не само еколошких већ и здравствених проблема.
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Основни разлози за настанак овог загађења су: интензивно сагоревање неквалитетног угља и дрвета,
сагоревање тешких уља са великом количином сумпора и недостатак организованог прикупљања и одлагања
отпада (уље и аутомобилске гуме).
Саобраћај као извор загађења ваздуха
Саобраћај утиче на квалитет живота људи. Могућност брзог превоза до посла, школе или места за
разоноду је основа модерног живота. С друге стране експанзија саобраћаја утиче негативно на животну
средину и урбане животне просторе. На подручју града Лознице је развијен друмски саобраћај. Чине га
организовани међумесни превоз (који се обавља аутобусима), превоз путничким аутомобилима, теретним
возилима и моторима. Сва ова превозна средства доприносе укупном загађењу ваздуха што је нарочито
изражено на раскрсницама али и у стамбеним зонама.
Саобраћај је извор загађујућих материја и то: угљен-моноксида, микрочестица (посебно из дизел
мотора), олова сумпороксида и угљоводоника. Из моторних возила у ваздух се просечно ослободи следећа
количина штетних материја: око 80% угљенмоноксида, 55-75% формалдехида, 55-75% ацетил-алдехида, 445
азотових оксида, 10% чврстих материја и 80% олова.
Према доступним подацима на територији града Лознице 2008. године било је регистровано 18.192
возила
Врста возила
мотоцикли

број
278

путнички аутмобили

15170

специјална путничка
возила

248

аутобуси

93

Теретна возила

1319

Специјална теретна
возила

252

Радна возила

10

Трактори

289

Прикључна возила

533

Укупно

18192

Посебно праћење загађености ваздуха од саобраћаја није било организовано на територији Лознице.
Горива која се троше у Србији су лошег квалитета, испод Европских стандарда, бензин садржи велике
количине олова а дизел гориво много сумпора. Старост возног парка је јако велика, стара возила емитују
велике количине дима и ситних честица. Застарео возни парк и лош квалитет горива повећавају емисију из
возила. Обзиром на економске прилике у Србији у скоријем периоду тешко је очекивати помаке у смислу
модернизације возног парка док најаве забране употребе бензина са оловом дају наде да ће се употребљавати
еколошки прихватљивије гориво.
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Приказ стања квалитета ваздуха на основу имисионих мерења
Имисија представља пристизање супстанци у одговарајућу тачку простора из других средина.
Изражава се као концентрација штетних материја у ваздуху на одређеном месту у одређено време.
Неки показатељи стања загађености ваздуха у периоду од 2005. до 2009. године
Део локалне мониторинг мреже на територији града Лознице чине два мерна места:


код Здравственог центра ''Др Миленко Марин'' у Лозници



код Здравствене станице у Бањи Ковиљачи

На наведеним мерним местима постављена је одговарајућа опрема и имисионе концентрације се мере
ускладу са Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања
података (''Службени гласник РС'' бр. 30/97 и 35/97).
Основне загађујуће материје
Сумпороксид је гас снажног иритативног дејства. Безбојан је, оштрог мириса и у атмосферу доспева
као продукт сагоревања свих фосилних горива са високим садржајем сумпора или као продукт сагоревања
горива у моторним возилима. Концентрације сумпороксида у Лозници праћене су у оквиру мреже локалног
мониторинга од 1973. године, а од 2007. године су у оквиру националног мониторинга квалиетета ваздуха.
Повећане концентрације нису регистроване у периоду од 2005. године што се може објаснити континуираном
масовном гасификацијом целе територије града.
Taбeлa 1.
Загађујућа
материја
сумпороксид

Мерно место

2005.

2006.

Здравствени центар Лозница

8,9

11,3

Здравствена станица Б. Ковиљача

8,8

11,8

''Електродистибуција''

9,2

13,6

Слични закључци важе и за средње годишње вредности за чађ у периоду 2005.-2009. година, по
мерним местима као средње годишње вредности за територију града Лознице
Taбeлa 2.
Загађујућа
материја
чађ

Мерно место

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Здравствени центар Лозница

9,6

11,4

29,3

32,4

24,6

Здравствена станица Б. Ковиљача

8,9

14,3

25,8

28,7

21,4

''Електродистибуција''

9,2

12,6

28,6

40,3

24,4

Напомена:
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средња годишња вредност за сумпороксид и чађ је 50 µg/m3

За посматрани период концентрације чађи нису прелазиле ГВИ (граничну вредност имисије), што се
објашњава гасификацијом града.
Чађ чине веома фине честице аеросола распршене у ваздуху, димензија до 5 микрона. Величина
честица, брзина и дубина дисања, као и рефлекси кијања и кашљања су фактори који подстичу дејство чађи на
органе за дисање. Веће честице се задржавају у горњим дисајним путевима и елеиминишу поменутим
рефлексима, док се најфиније честице понашају као гас и лако продиру до алвеола где долази до њихове
фагоцитозе па лимфним путевима долази до лимфних жлезда. Честице ћађи и механички надражују
слузокожу респираторног тракта. Како су ове честице специфичне структуре и велике апсорпционе
површине, оне задржавају бактерије и тиме повећавају њихово штетно дејство.
Таложне материје
Мерење укупних таложних материја обавља се на три мерна места (четири до 2007. године)
Лозници.
Мерна места су:
 Код Здравственог центра Лозница


Код Здравствењне станице у Бањи Ковиљачи



Код ''Електродистибуције'' у Лозници

у

Параметри анализе аероседимената су: запренина падавина, pH вредност, електрична проводљивост,
растворљиве материје, жарени остатак растворљивих материја, нерастворљиве материје, жарени остатак и
сагорљив део нерастворљивих материја, укупне таложне материје, хлориди, сулфати. На сваком меном месту
испитивање је вршено мконтинуирано из месечних узорака.
И поред релативно малог броја прекорачења месечне граничне вредности, број прекорачења
годишњих граничних вредности је висок.
Петогодишњи просек за територију Лознице од 404,6 mg/m2/дан је преко дозвољене годишње
вредности.
Просечна pH вредност петогодишњег периода на територији Лознице је 6,82. Од укупно 151 мерења,
екстремне pH вредности су измерене у свега два наврата: 3,82 у новембру 2006. године на меном месту
Здравствени центар Лозница и на истом мерном месту 4,7 у децембру 2008. године.
Taбeлa 3.
Загађујућа
материја

Мерно место

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Таложне
материје

Здравствени центар Лозница

457,5

438,7

292,0

762,5

311,0

Здравствена станица Б. Ковиљача

549,3

638,6

268,2

395,3

226,0

''Електродистибуција''

446,9

455,8

227,3

781,7

218,0



GVI за таложне материје на годину дана је 200 mg/m2/дан за настањена подручја

Гранична вредност имисије за годину (200 mg/m2/дан за настањена подручја) прекорачена је на свим
мерним местима од 2005. до 2009. године.
Високе концентрације таложних материја у посматраном периоду могу се објаснити обимним
радовима на инфраструктури у Лозници.
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Специфичне загађујуће материје
Специфичне загађујуће материје у ваздуху Лознице праћене су од 1989. године. Испитане специфичне
загађујуће материје су етилацетат, толуол, фурфурол, угљенсулфид, меркаптани, водониксулфид.
Престанком рада хемијске иундустрије ''Вискоза'' потребе за праћењем ових параметара су престале.
Резултати мерења аутоматског мониторинга
У Лозници поред локалног мониторинга којим се континуирано прати чађ и таложне материје на два
мерна места, од 2009. године постоји и станица за аутоматски мониторинг постављена од стране Агенције за
заштиту животне средине. Прате се континуирано и на сајту Агенције објављују концентрације
сумпороксида, азотових оксида (азотмоноксид, азотдиоксид) и угљенмоноксида чиме се информација о
квалитету ваздуха употпуњује.
ПОЛЕН
Полен биљака је за човека један од најзначајнијих алергена у ваздуху. Поленова зрна код више од
20% људске популације (сваки пети човек) изазивају алергијске реакције (бронхитис, конјуктивитис,
дерматитис, поленска кијавица) док у случају дуготрајног и вишегодишњег излагања високим
концентрацијама један део људске популације оболева од хроничног бронхитиса и бронхијалне астме.
Како би се побољшао квалитете живота људи склоних алергијама, кључно је њихово превентивно
обавештавање о појављивању поленских алергена на подручју где живе и раде, јер је најбоља превентива –
избегавање додира са алергенима.
Због праћења појављивања и дистрибуције појединих алергена многе европске земље спроводе
мониторинг полена већ 40. година а 1986. године у Бечу је основана база података European Aeroallergen
Network (EAN) у којој се скупљају подаци. Од јуна 2009. подаци из Лознице се такође прослеђују у ЕАN.
Концентрација полена биљака у ваздуху зависи од низа фактора који владају у природним
стаништима и урбаним срединама. Веома је важно познавање временске и просторне дистрибуције, као и
врсте аероалергогеног полена како би се стање пратило и приказивало путем извештаја о стању полена,
прогнозе за наредни период, као и формирање календара полена. Ови подаци су намењени: превенцији код
сензибилисаних особа, као помоћ у ефикаснијем лечењу пацијената у здравственим институцијама,
побољшању рада комуналних служби на уништавању трава и корова који су узрочници алергијских болести,
бољем сагледавању потребе увођења законске регулативе, укључивању у међународну сарадњу јер су
проблеми аерополена не само локалног, регионалног већ и глобалног карактера.
Негативан утицај на здравље који изазива полен појединих биљних врста сврстава ове честице у
''природне'' загађиваче ваздуха. У Републици Србији на основу Закона о заштити животне средине члан 3.
тачка 11. полен је окаректерисан као загађивач емитован из природе због, пре свега негативног и штетног
утицаја на здравље људи.
Долазак пролећа за многе значи почетак тегоба са поленским алергијама. Велики број биљних врста у
то време ствара огромне количине полена, који уз помоћ ветра може пренети и до 100 километара. Узрочници
алергија су биљке чија поленова зрна у свом саставу поседују једињења која су изазивачи алергијских
реакција. Када организам преосетљиве особе дође у контакт са алергеном у неколико минута или сати
испољиће се симптоми алергије. Симптоми алергије могу бити испољени у благом облику када не ремете
способност али и у тежим, па и драматичним када угрожавају живот (у случају гушења).
Најопаснија алергогена биљка код нас је амброзија. Раније се јављала поред путева, ивица парцела, на
запуштеним земљиштима а у последње време све више се јавља на површинама са интензивном
агротехником. Данас, практично нема њиве без амброзије. Најчешћа, најмасовнија и најопаснија врста
амброзије заступљена на подручју Лознице је Аmbrosia artemisifolia oпасна и као алергијска и као коровска
биљка. Цвета од јуна до октобра а клијање почиње када се земљиште угреје и траје све до сетве. На
неузораним земљиштима амброзија клија и крајем јуна.
Редовно праћење концентрације поленових зрна у атмосфери од велике је важности за лекаре који се
баве лечењем алергијских обољења, како за постављање дијагнозе тако и за корекцију терапије код
пацијената. Појава симптома понекад иде паралелно са порастом концентрације поленових зрна у ваздуху или
се јавља и након 24 до 48 часова од тренутка када концентрација одређеног полена у ваздуху достигне свој
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максимум. Ово ''кашњење'' симптома настаје због неопходног временског периода за који организам
препознаје алергене.
Испитивање алергије на полене врши се тестом, т.ј. кожним пробама. Могуће је да се при
испитивању покаже позитивна реакција на одређени алерген а да пацијент у периоду цветања ове биљке
уопште нема тегоба. Објашњење се налази у чињеници да постоје унакрсне реакције између полена. Зато је за
идентификацију полена који је одговоран за појаву симптома болести ефикасније вршити идентификацију
поленових зрна у атмосфери и пратити њихову концентрацију. Као што је Др Беркли рекао пре 130 година,
''Важније је прво идентификовати шта нам лети изнад главе а затим урадити кожне пробе.''
Тегобе изазване алергеним поленом амброзије су изузетно бурне. Најчешће долази до спазма у
грудима као и бурних реакција на слузокожу очију и носа. Праг осетљивости се већ у многим европским
земљама сматра и осам поленових зрна по m3 vazduha. Oво се пре свега односи на полен амброзије. Код
осталих алергена полена горња граница је 30 поленових зрна по m3 ваздуха.
Полен се најчешће избацује у јутарњим сатима а влажност ваздуха утиче на отварање поленових
кесица.
Концентрација полена се одређује за један дан а дефинише за недељу, одређену декаду, месец, сезону
или целу годину за сваку биљну врсту појединачно, односно за све биљке које продукују алергогени полен.
Почетак и завршетак полинације могу из године у годину знатно да колебају, зависно од временских
прилика.
Врши се идентификација полена 24 биљне врсте (леска, јова, тиса, чемпрес, брест, топола, јавор,
бреза, граб, платан, орах, храст, бор, конопља, трава, липа, боквица, киселица, коприве, штирови, пелин,
амброзија). Временски период током којег се врши континиурано узимање узорака дефинисано је од стране
Међународног удружења за аеробиологију. У климатским условима наше земље овај период започиње око 1.
фебруара (време почетка цветања леске и јове) и траје до првих дана новембра (завршетак цветања пелина и
амброзије).
Мерења обухватају три сезоне цветања:


сезона цветања дрвећа почиње почетком фебруара и траје до маја. Најјачи алерген из ове групе
је бреза.



сезона цветања траватраје од маја до друге декаде јула. Поред трава овај период карактерише
период цветања борова и липе. Траве спадају у веома јак алерген.



сезона цветања корова траје од друге половине јула до новембра месеца.

Најзначајнији алeрген у овом периоду је амброзија са максималном концентрацијом 5. септембра
2009. године од 696 поленових зрна
Амброзија утиче на 50% свих алергија и уједно је највећи алерген од свих врста које су дефинисане
као алерген на нашем подручју. Траве заузимају 20% алергијских реакција док је проценат алергијских
реакција за полене дрвећа 30% где полен брезе има најјачу алергеност.
Аерополен се сакупља контунуираном волуметријском методом (Хирст, 1952) апаратима марке
Ланцони (слика 1.), један уређај обухвата највише 50 км у пречнику у зависности од конфигурације терена.
Након квалитативног и квантитативног прегледа аерополена резултати су изражени као број поленових зрна у
м3 ваздуха.
Преко пројекта лозничког Здравственог центра ''Др Миленко Марин'' који су финансирале Швајцарска
агенција за равој и сарадњу (SDC), град Лозница и Стална конференција градова и општина (СКГО) ''Мерење алергогеног полена у Лозници'', набављена је Хирстова клопка за полен и споре (слика 1.),
микроскоп и пратећа опрема и континуирано мерење је почело у сезони 2009. године, што је и почетак рада
прве аеропалинолошке станице у Подрињу.
Станица је лоцирана у Превентивној служби Дома здравља чији су стручњаци обучени за рад на њој и
имају међународно признат сертификат.
Због специфичности флоре аеропалинолошка станица је од 01.02. 2010. године уврштена у државну
мрежу станица за праћење концентрације алергогеног полена, а од 2009. године подаци се прослеђују и у ЕАN
(European Aeroallergen Network) базу података у Бечу којој се сакупљају подаци за целу Европу.
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Слика 1. Клопка за полен

Поред континуираног инфгормисања јавности о концентрацији алергогеног полена, један од основних
циљева је и формирање календара. Календар полена представља основну информацију за алергичне особе,
лекаре, комуналне службе, туристе и др.
Основни параметри полинације за 2009. годину
Биљни таксони

Карактеристике полинације
Дужина полинације у
данима у току једне
године

Укупна количина
полена у м3 ваздуха у
току једене године

Максималана
постигнута
концентрација полена
(број p3 m3 ваздуха) у
једном дану

Леска

54

455

65

Јова

58

443

78

Тисе, чемпреси

96

4433

357

Брест

32

86

17

Топола

38

47

60

Јавор

10

14

3

Врба

49

4760

1423

Јасен

60

980

120

Бреза

56

2204

424
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Граб

27

113

18

Платан

23

2358

1071

Орах

43

1106

116

Храст

49

993

86

Бор

82

667

77

Конопља

58

218

19

Траве

167

1672

67

Липе

56

255

31

Боквица

124

646

30

Киселице

58

85

6

Коприве

179

10165

402

Пепељуге, штиреви

107

494

24

Пелин

87

560

40

Амброзија

85

7.177

696

Дуд

40

1475
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У Лозници редовну контролу ваздуха од 1973. године спроводи Здравствени центар ''Др Миленко
Марин'' Лозница који се тренутно налази у поступку реструктуирања у сарадњи са Заводом за заштиту
ваздуха ''Вера Благојевић'' из Шапца. Највећи загађивач ваздуха на подручју града Лознице до престанка
њеног рада је била Хемијска индустрија ''Вискоза''. На основу постојећих података загађивачи ваздуха су
саобраћај и током грејне сезоне ложишта. Ложишта која користе чврста горива, поготову са високим
садржајем пепела су већи загађивачи од оних која користе течна и нарочито гасна горива. Не врше се мерења
емисија из индивидуалних ложишта.
За побољшање квалитета ваздуха на подручју града Лознице потребно је у циљу смањења емисија из
објеката у процесима загревања простора (топлана, котларница, индивидуалних ложишта) поспешити
топлификацију и гасификацију града. Решавајући проблем грејања у граду Лозница нова градска топлана ће
користити еколошки прихватљивије течно или гасовито а не чврсто гориво што ће допринети смањењу
емисије штетних материја. У будућем периоду требало би израдом одговарајуће студије испитати утицај
загађености ваздуха на здравље људи, предузети активности на идентификацији загађивача ваздуха што би
дало основу у будућности за израду катастра загађивача ваздуха, повећати број мерних места за мониторинг
ваздуха као и израдом стратегије развоја саобраћаја на подручју града Лознице унапредити режим саобраћаја
и смањити загађење из тог извора. На побољшање квалитета ваздуха индиректног утицаја имају и
предузимање низа других мера као нпр: спречавање формирања ''дивљих депонија'', озелењавање јавних
површина и др. Активности на сузбијању амброзије и самим тим смањењу полинације које су и тренутно
присутне треба да добију нов замах и ширу подршку не само града Лознице и одговарајућих служби већ и
грађана.
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АКЦИОНИ ПЛАН – ВАЗДУХ
Активност

Кратак опис

Очекивани
резултат

Имплементациона
институција

Рок
имплементације

Процена
буџета/еуро

Извор
финансирања

Смањење
загађења
ваздуха из
стационарних
извора

Изградња нове
градске топлане,
гасификација и
топлификација

Смањена емисија
штетних
материја

Градска управа
Лозница, ЈКП
''Топлана'',
''Лозницагас''

Пет година

локални,
републички

Смањење
површина под
амброзијом

Акције сузбијања
амброзије,
информисање и
едукација
становништва о
значају
уништавања
амброзије

Смањена
површина под
амброзијом,
виши ниво
свести грађана о
значају
уништавања
амброзије

Град ЛозницаОдељење за
привреду, Одељење
за инспекцијске
послове, КЈП ''Наш
Дом'', Дом здравља
''Др Миленко
Марин'', НВО

стална
активност

локални,
републички,
донације

Информисање
становништва о
кретању
квалитета
ваздуха-израда
поленског
календара

Упознавање
становништва о
квалитету ваздуха,
утицају на
здравље, мерама
које се
предузимају,
кретању полена
алергогених
биљака

Достигнут ниво
информисаности,
смањење
алергогених
биљака у
окружењу

Градска управа,
Дом здравља ''Др
Миленко Марин'',
НВО, средства
јавног
информисања

Стална
активност

локални,
републички

Идентификација
загађивача
ваздуха

Прикупљање и
обрада података о
загађивачима
ваздуха

Прикупљени и
обрађени подаци

Градска управаСектор за заштиту и
унапређење
животне средине

Пет година

Локални,
републички

Повећање броја
мерних места за
праћење
имисије у граду

Периодична
испитивања
квалитета ваздуха
на локацијама које
нису обухваћене
постојећом мрежом
мерних места

Свеобухватније
праћење
квалитета
ваздуха

Градска управаСектор за заштиту и
унапређење
животне средине,
Дом здравља ''Др
Миленко Марин''

По потреби

Локални,
републички

Напомена
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ИНФОРМИСАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И ЈАВНА СВЕСТ
ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП И ПРИКАЗ ПРОБЛЕМАТИКЕ
Локални еколошки акциони план је плански документ који локална самоуправа у сарадњи са
различитим интересним групама израђује у циљу сагледавања целокупног стања животне средине у локалној
заједници, идентификације приориретних проблема и дефинисања конкретних акција за њихово решавање у
одређеном временском периоду.
Учешће грађана у процесу дефинисања одлука од значаја за локалну средину је један од основних
демократских принципа којим се грађанима омогућава да дају свој допринос у остваривању бољег живота и
напретка у друштву. Право на учешће у одлучивању је изворно право грађана које бирањем својих
представника у локалне органе власти није исцрпљено. Путем јачања јавне свести и ставарања активног
цивилног друштва постиже се партнерство између локалне власти, грађана и њихових удружења где сви
чиниоци преузимају одговорност и учествују у решавању проблема од значаја за локалну заједницу.
Потпуно и правовремено стављање на увид свих информација из области заштите животне средине је
обавеза власти која омогућава заинтересованој јавности прегледање и преиспитивање истих и активно
учествовање у доношењу одлука из области екологије.
Кроз информисање и подизање јавне свести могуће је покренути процесе промене навика грађана
према животној средини, стварања еколошке свести које за резултат треба да доведу до успостављања
партнерског односа власти и најшире јавности у решавању проблема животне средине. Грађани су прави
''рудник'' информација о свим питањима локалне заједнице, они који најбоље могу да укажу на конкретне
проблеме а када су информисани и укључени у процесе, програми заштите животне средине добијају снагу и
кредибилитет да буду извршени.
Стандарди Европске уније у области учешћа јавности у процесима од значаја за животну
средину
Најзначајнији међународни документ који учешће јавности, право на еколошко информисање и
правну заштиту третира као елементе права на адекватну животну средину је Конвенција о доступности
информација, учешћу јавности у доношењу одлука и доступности правосуђа у питањима која се тичу животне
средине, усвојена 1998 године у граду Архусу у Данској.
Циљ усвајања Архуске конвенције је заштита права сваког појединца, садашњих и будућих генерација
на живот у животној средини адекватној његовом здрављу и благостању. Архуска конвенција је међународни
правни документ за заштиту животне средине која садржи три групе правила која се односе на:
- права грађана на доступност информацијама из области животне средине;
- права грађана да учествују у доношењу одлука о животној средини;
- право на правну заштиту - приступ правосуђу у случају да су претходна два права нарушена.
Државе потписнице Конвенције су се обавезале да ће омогућити прикупљање и пружање еколошких
информација, да ће подстицати рад организација које се баве заштитом животне средине, да ће подстицати
еколошку едукацију становништва, омогућити учешће јавности приликом процедуре доношења одлука и
обезбедити ефикасне судске и вансудске механизме заштите права предвиђених Конвенцијом.
Народна скупштина Републике Србије је усвајањем Закона о потврђивању Конвенције о доступности
информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине
12. маја 2009. године ратификовала Архуску конвенцију.
Примењивање одредаба Архуске конвенције и уопште стандарда које је она поставила обезбеђено је
кроз доношење одговарајућих конвенција, директива и других одговарајућих прописа Европске уније.
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Правни оквир у Републици Србији за грађанско учешће
Устав Републике Србије (Сл. гл. бр. 83/06) прописује право за истинитим, потпуним и благовременим
обавештавњем о питањима од јавног значаја и обавезу средстава јавног обавештавања да то право поштују
(члан 51). Одредбама члана 74. Устава дефинисано је да свако има право на здраву животну средину и на
благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању, као и да је свако дужан да чува и побољшава животну
средину.
Закон о локалној самоуправи (Сл. гл. бр. 129/07) као облике непосредног учешћа грађана у
оставривању локалне самоуправе предвиђа грађанску иницијативу, збор грађана и референдум. Поред тога
установљена је обавеза локалне самоуправе да обавештава јавност о свом раду, омогући подношење
притужби на свој рад итд.
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гл. бр. 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10) у члану 2. прописује: ''Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом
располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном
документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна''. Оправдани интерес у смислу
овог закона увек постоји када се ради о информацијама којима располаже орган власти које се односе на
угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине.
Закони Републике Србије из области заштите животне средине од значаја за учешће јавности
Закон о заштити животне средине (Сл. гл. бр. 135/04 и 36/09) наглашава обавезу државних органа и
установа да подстичу и обезбеђују јачање свести о значају животне средине. Закон прецизира право сваког да
''буде обавештен о стању животне средине и да учествује у поступку доношења одлука чије би спровођење
могло да утиче на животну средину''. Подаци о стању животне средине су јавни. У низу чланова у Закону је
установљена обавеза обавештавања јавности о стању животне средине, приступ јавности регистрима или
евиденцијама које садрже податке о стању животне средине, право на достављање информација на захтев,
учешћа јавности у поступку доношења одлука о стратешкој процени утицаја планова и програма на животну
средину, процени утицаја пројеката и одобравању рада постројења, поступак излагања пројеката, планова или
програма на јавни увид и поступак јавне расправе. Изменама и допунама Закона прописана је обавеза
доступности јавности Извештаја о безбедности севесо постројења (постројења у којем се обављају активности
у којима је присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних). Регулисани је и
право на правду – ''заинтересована јавност у поступку остваривања права на здраву животну средину као
странка има право да покреће поступак преиспитивања одлуке пред надлежним органом, односно судом, у
складу са законом''. На поменути начин у основном закону из области заштите животне средине уграђена су
начела Архуске конвенције.
Закон о процени утицаја на животну средину (Сл. гл. бр. 135/04 и 36/09) Процена утицаја на животну
средину се заснива на изради студије, спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи мера, са циљем
да се предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште,
воду, ваздух, климу и сл. Учешће јавности је присутно у све три фазе поступка и то као:
1. процес обавештавања, прибављања мишљења јавности и учешћа јавности у фази одлучивања о
потреби процене утицаја;
2. учешће јавности у одређивању обима и саджаја студије о процени утицаја;
3. обавештавање и учешће јавности у фази одлучивања о давању сагласности на студију о процени
утицаја.
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл. гл. бр. 135/04) У поступку стратешке
процене утицаја одређених планова и програма на животну средину укључују се заинтересовани органи и
организације почев од фазе припреме одлуке о изради односно неизради стратешке процене, достављањем
захтева за давање мишљења у законом предвиђеном року. У фази израде исти се излаже и јавномн расправом
ставља на увид и коментар јавности.
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. гл. бр. 135/04) Учешће
јавности започиње у раној фази подношења захтева за издавање интегрисане дозволе, када јавност добија
право да изнесе своје мишљење о захтеву, као и о фази израде нацрта дозволе. Процедуру прати и обавеза
информисања јавности о фазама поступка, као и о коначној одлуци надлежног органа.
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Закон о водама (Сл. гл. бр. 30/10) прописује право јавности на информације о стању вода и раду
надлежних органа у области вода, као и на укључење у процесе припреме и доношења планова управљања
водама и контроле њиховог извршења. Законом је утврђено и формирање водног информационог система.
Закон о управљању отпадом (Сл. гл. бр. 36/09) Надлежни орган за издавање дозволе за складиштење,
третман и одлагање отпада обавештава јавност о пријему захтева за издавање дозволе и са документацијом га
упућује другим заинтересованим органима и организацијама. Законом је одређено да се не може ограничити
приступ информацијама о емисијама, ризицима од удеса, резултатима мониторинга и инспекцијског надзора.
Закон о заштити ваздуха (Сл. гл. бр. 36/09) Према Закону заштита ваздуха се остварује
обезбеђивањем доступности података о квалитету ваздуха. Надлежни орган дужан је да обавештава друге
органе и организације и јавност о 1) квалитету ваздуха, 2) плановима квалитета ваздуха и одлагања на
одређено време постизања граничне вредности за азотдиоксид, бензен и суспендоване честице РМ10, 3)
плановима за достизање циљних вредности у зонама и агломерацијама у којима је дошло до прекорачења
циљних вредности, 4) годишњем извештају о свим загађујућим материјама које су обухваћене овим законом.
Законом је утврђено и формирање информационог система квалитета ваздуха.
Низ других закона који уређују област животне средине као што су Закон о хемијкалијама, Закон о
биоцидним производима, Закон о заштити природе, Закон о амбалажи и амбалажном отпаду, Закон о заштити
од буке у животној средини и др. садрже одредбе о информисању и учешћу јавности.
Локални прописи од значаја
Oстваривање права на учешће јавности и обавештавање се уређује локалним прописима од којих су
најзначајнији: Статут града, Одлука о градској оправи и Пословник о раду градске Скупштине града.
Појам јавности у систему заштите животне средине
Закон о заштити животне средине дефинише следеће појмове. Јавност јесте једно или више физичких
или правних лица, њихова удружења, организације или групе. Заинтересована јавност јесте јавност на коју
утиче или на коју може утицати доношење одлуке надлежног органа или која има интереса у томе,
укључујући и удружења грађана и друштвене организације које се баве заштитом животне средине и које су
евидентиране код надлежног органа. Једно од начела заштите животне средине јесте начело информисања и
учешћа јавности.
Облици грађанског учешћа на локалном нивоу
Постоје три основна облика грађанског учешћа на локалном нивоу:
1. Јавност рада и информисање као оставривање права на добијање информација о раду, плановима и
намерама органа власти и другим информацијама од јавног значаја;
2. Консултовање грађана и оставривање дијалога са локалним властима као могућност упућивања
критика, примедби и предлога од стране грађана;
3. Непосредно учешће у одлучивању кроз референдум, грађанску иницијативу, овблике месне
самоуправе.
ПРИКАЗ СТАЊА
Јавност рада и информисање грађана
У Статуту града Лознице (''Сл. лист града Лознице'' бр. 19/08) наводи се да је рад органа јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана се обезбеђује: објавњивањем аката града у Службеном листу града
Лознице и презентовањем истих на интернет презентацији града, путем средстава јавног информисања,
истицањем одлука и других аката, организовањем јавних расправа и на други начин.
Према Одлуци о градској управи града Лознице (''Сл. лист града Лознице'' бр. 19/08) рад градске
управе је доступан јавности и подложан контроли и критици грађана у складу са законом и Статутом. Јавност
рада Градске управа обезбеђује се давањем информација средствима јавног информисања, издавањем
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службених публикација и обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из
свог делокруга.
Поред општег правила Пословника Скупштине града Лознице (''Сл. лист града Лознице'' бр. 16/08) да
је рад Скупштине јаван, јавност рада Скупштине се остварује на следеће начине: седници Скупштине могу
присуствовати представници средстава јавног информисања и под одређеним условима и грађани, седнице се
преносе путем средстава јавног информисања, Скупштина издаје службена саопштења а овлашћена лица
сазивају конференције за штампу,
Обезбеђивање јавности рада и информисање о раду органа града Лознице
Активно информисање подразумева мере локалних органа власти у циљу обавештавања грађана о
значајним питањима по локалну заједницу, активностима и будућим плановима.
Најчешћи видови информисања грађана Лознице су: путем саопштења за јавност у писаном облику
која се пласирају јавности преко локалних медија и преко огласних табла у згради градске управе и месним
заједницама, путем објављивања одлука, планова, нацрта планова и других докумената у Службеном листу
града Лознице и другим штампаним материјалима и преко званичног сајта града Лознице.
Што се тиче обезбеђивања јавности рада Скупштине града Лознице постоји пракса директног преноса
седница преко локалне радио телевизије. Записници са седница се снимају и електронски архивирају а све
одлуке донете на Скупштини се објављују у Службеном листу града Лознице.
Веб сајт града се редовно ажурира и постављају се актуелне информације из свих области па и из
екологије.
Преко средстава јавног информисања и на огласним таблама јавност се благовремено обавештава о
планираним јавним расправама у циљу представљања и дискусије о буџету, нацртима планских докумената,
годишњим извештајима и програмима буџетских корисника.
Обзиром на законска решења о приватизацији локалних медија некадашње јавно предузеће РТВ
''Подриње'' је приватизовано. Сваке године Град расписује јавни конкурс за суфинансирање пројеката којима
се реализују потребе грађана у области јавног информисања на територији града Лознице у оквиру посебних
тематских пројеката. Тематски пројекти су везани за развој спорта, развој и презентацију уметности и
културе, развој образовног система и информисање јавности о активностима локалне самоуправе.
Што се обезбеђивања јавности рада града Лознице тзв. пасивног информисања тиче оно је повезано са
постојањем права на доступност информација од јавног значаја према Закону о доступности информација од
јавног значаја и са другим прописима који регулишу ову област.
Постоје два начина пасивног информисања:
1. омогућавање грађанима да по захтеву, добију на увид документа и остале податке од интереса и
2. непосредна комуникација у оквиру које представници локалне самоуправе дају одговоре на питања
у вези са актуелном темом.
Грађанима је омогућено коришћење ових права али их у пракси они не користе довољно због
недовољне упућености и незаинтересованости јавности да интензивније учествује у јавном животу.
Према Одлуци о градској управи Градска управа је дужна да грађанима омогући несметано
остваривање њихових права и обавеза, даје им потребне податке, обавештења и упутства, пружа одговарајућу
правну помоћ и да притом сарађује са грађанима и поштује достојанство личности грађана и чува углед
Градске управе.
Градска управа је дужна да разматра представке и жалбе грађана из надлежности Градске управе, да
поступа по њима и и томе обавештава грађане.
Један од значајних начина учествовања грађана у јавном животу је консултовање грађана о свим
битним питањима локалне заједнице. Прикупљање мишљења, предлога и примедби грађана о значајним
питањима локалне заједнице је од велике важности за све области живота и рада па и за стање животне
средине. Консултовање грађана омогућава сагледавање стварног стања животне средине, грађани могу да дају
конкрентне примедбе и предлоге, јача се свест грађана, стиче њихово поверење и мењају се њихове навике.
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Средства јавног информисања
Средства јавног информисања представљају један од најзаступљенијих начина пласирања
информација широј јавности. На територији града Лознице функционише више локалних средстава јавног
информисања. На подручју града Лознице делује више радио и ТВ станица: РТВ ''Лотел'', РТВ ''Подриње'', ТВ
''КТЛ'', Радио Дрина и др. и локални штмпани медиј ''Лозничке новости''.
У програму и бројевима локалних средстава јавног информисања налазе се прилози на тему заштите
животне средине у оквиру редовних информативних емисија или издања и уколико за тим постоји потреба. У
случају хаварија и престанка пружања комуналних услуга услед насталог проблема, а у сарадњи са градским
властима и јавним предузећима обезбеђују се јавности неопходне информације о узроцима проблема,
одговорним субјектима, начинима и временском року за решавање проблема.
Сарадња локалне самоуправе и медија може се сматрати задовољавајућом у оквиру постојеће праксе.
Обзиром на чињеницу да су методи јавног информисања добрим делом такви да захтевају посебно
интересовање грађана (читање огласних табли или Службеног листа који није најдоступнији грађанима) а и да
се јавност информише углавном одређеним поводом осећа се потреба за унапређењем информисаности
грађана Лознице.
Међу медијским посленицима присутно је разумевање значаја теме заштите животне средине али је
генерално присутан недостатак садржаја из ове области.
Koнсултовање грађана и дијалог са локалним органима власти
Консултовање грађана на локалном нивоу врши се кроз формално утврђене облике као што су зборови
грађана, учешће грађана у раду сталних и повремених радних тела скупштине, право грађана на петицију и
јавну критику. Ради разматрања и решавања појединих питања из надлежности града Лознице образују се
стална и повремена радна тела за чије се чланове поред одборника бирају и грађани квалификовани и стручни
за то питање.
Један од најзначајнијих облика неформалног консултовања грађана су јавне расправе које пружају
могућност сваком појединцу, представнику најшире јавности да разматра и коментарише локално питање од
значаја. Јавне расправе представљају значајан извор информација за локалну самоуправу. У складу са
законском обавезом, град Лозница организује јавне расправе у току поступка усвајања буџета и годишњих
извештаја о раду јавних предузећа и установа чији је оснивач. Јавне расправе се организују и по потреби, када
су у питању значајни документи, за чије је усвајање неопходно мишљење грађана. У граду Лозница
организовано је више квалитетно обављених јавних расправа приликом усвајања више стратешких и планских
докумената. И поред обавезе које намеће Закон о процени утицаја на животну средину пракса учешћа
јавности у овом погледу није заживела у довољној мери.
У граду Лозница устаљена је пракса пријема грађана у циљу омогућавања приступа информацијама и
консултације са представницима локалне самоуправе о питањима од интереса за локалну заједницу. На сајту
града редовно функционише могућност постављања питања Градоначелнику са давањем одговора.
Чињеница је недостатак других облика консултовања јавности као што су дебате, округли столови,
трибине, радионице у којима би активно учествовала најшира јавност, представници НВО, привредници са
темама из области екологије. Недовољна заинтересованост, незнање и недостатак подстицаја од стране
локланих органа доводе до недовољног јавног ангажовања грађана у свим сферама живота па и у области
заштите животне средине.

Непосредно учешће грађана у одлучивању
Облици непосредног учешћа грађана у оставривању локалне самоуправе, дефинисани Законом о
локалној самоуправи су: грађанска иницијатива, збор грађана и референдум. Путем грађанске иницијативе
грађани предлажу скупштини јединице локалне самоуправе доношење акта којим ће се уредити одређено
питање из надлежности јединице локалне самоуправе, промену статута или других аката или расписивање
референдума у складу са законом и статутом. Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из
надлежности јединице локалне самоуправе и сазива се за део територије јединице локалне самоуправе
одређен статутом. Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их скупштини
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или појединим органима и службама јединице локалне самоуправе који су дужни да у року од 60 дана
размотре захтеве и предлоге грађана, донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
Скупштина јединице локалне самоуправе може на сопствену иницијативу или на одговарајући предлог
грађана да распише референдум о питањима из своје надлежности. Одлука путем референдума донета је ако
се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја
грађана. Наведени облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе су разрађени у
Статуту града Лознице али су у пракси ретко заступљени.

Невладине организације и удружења грађана
Један од важних чинилаца у јачању учешћа грађана у јавном животу и одлучивању су невладине
организације и удружења грађана. Невладине организације и удружења грађана пружају могућност грађанима
да се изразе и узму активно учешће у некој области живота и рада, утичу на развој грађанске свести и значајне
су и за едукацију најширих слојева становништва. По свом месту и улози оне представљају својеврстан мост
између јавности и државних органа.
Сарадња локалне самоуправе и НВО спроводи се и кроз Одлуком о буџетом предвиђено
суфинансирање програма рада невладиних организација у складу са одређеним критеријумима на основу
конкретних програма и пројеката од јавног интереса.
Сцену трећег сектора поред разних пословних и професионалних удружења, социо-хуманитарних,
спортских организација чине и еколошке организације. На подручју града Лознице тренутно делује 16
невладиних организација и удружења које у већој или мањој мери у пољу свог деловања имају екологију.
Подршку својим програмским опредељењима налазе у сарадњи са локалном самоуправом, односно Градском
управом – Одељењем за за заштиту животне средине који од 2009. године расписује конкурс за доделу
финансијских средстава којим се финансирају пројекти из области заштите животне средине.

Примери добре праксе – локална самоуправа, невладине организације
Канцеларија за младе
Одлуком о градској управи града Лознице (''Службени лист града Лознице'' бр. 20/08) Одељење за
локални економски развој сачињавају два одељења: Одсек за локални економски развој и Одсек за младе –
Канцеларија за младе. Град Лозница је због успешног деловања Канцеларије за младе добитник признања
''Младград'' кога додељује Министарство омладине и спорта, Министарство за државну управу и локалну
самоуправу и Грађанске иницијативе за укупан допринос локалне самоуправе на унапређивању положаја
младих у локалној заједници.

Канцеларија за младе поред низа других организује и активности из области заштите животне
средине. Као најзначајније у протеклом периоду могу се издвојити следеће активности:
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Пројекат Еко – пут реализују Канцеларија за младе, Омладински креативни клуб и УГ ''Да будемо
здрави'' и финансира се од стране амбасаде САД-а у Србији. Циљ пројекта је да код младих развије позитиван
однос према природи и животној средини а као приоритети су издвојени: едукација младих о значају животне
средине и одрживом развоју, унапређење информисаности грађана и њихово активно укључивање,
унапређење имиџа града Лознице као еколошке средине, развијање односа према природи, изградња базе
младих волонтера који се баве еколошким питањима. Пројекат Еко – пут обухвата три дела: међународни
волонтерски еколошки камп у Тршићу, промоција оријентиринга као спорта везаног за природу и здрав начин
живота и програми едукације који обухватају формирање тематских група, израда радова, семинар, екскурзију
и израду плана еко-акција. Пројектом је обухваћен већи број младих са подручја града Лознице.
Пројекат Оаза града је реализован током 2009. године, његови носиоци су поред Канцеларије за младе
били Омладински креативни клуб и средња школа ''Свети Сава'' из Лознице. Циљ пројекта је подизање нивоа
еколошке свести младих. У оквиру пројекта је уређен парк код Железничке станице, посађено 50 стабала,
уређен постојећи терен за мали фудбал, постављене клупе, стазе, очишћен простор у школи ''Свети Сава'',
сакупљан стари папир за рециклажу, организован семинар за вршњачке едукаторе за екологију, а затим и
радионице у четири средње школе. Средства за организовање пројекта су обезбеђена од: Швајцарске агенције
за развој и сарадњу, Сталне конференције градова и општина и Града Лознице. По завршетку пројекта
формиран је Еко – тим као неформална група младих која функционише под окриљем Канцеларије за младе
и залаже се за промоцију еколошких вредности, организују и укључују се у еколошке акције.
Пројекат Млади еколог у партнерству Канцеларије за младе, Омладинског креативног клуба и УГ ''Да
будемо здрави'' финансиран средствима града Лознице је обратио пажњу на најмлађе. Поред едукације из
области екологије, најмалђи основци су имали прилику да погледају представу дечјег позоришта из Београда
''И ја бринем о својој планети''.

Еко камп – Тршић
Еко камп – Тршић је настао 2008. године у сарадњи три удружења из града Лознице: Удружења
домаћина ''Тршић'', УГ ''Деца и пријатељи'' и УГ ''Да будемо живи и здрави''.
Еко камп – Тршић има за циљ повећање заинтересованости грађана као и учешћа грађана, посебно
младих у еколошким активностима и промени односа локалног становништва према природним ресурсима
као и подизању нивоа свести и потребе учешћа грађана у области заштите животне средине.
У протекле три године на камповима је учествовало преко 45 волонтера из Србије и Чешке,
Француске, Хрватске, Италије, Јужне Кореје, Мађарске, Немачке, Пољске, Словеније, Шпаније, Швајацарске
и Украјине. Камп се од почетка реализује у сарадњи са Волонтерским сервисом Србије и Младим
истраживачима а 2010. године невладина организација Омладински креативни клуб је уврстио Еко камп у свој
програм у 2010. години. Еко камп је финансијску подршку добио од СКГО и града Лознице а и од већег броја
локалних предузећа и појединаца.
Приликом Еко кампа одржаног 2008. године на подручју знаменитог места Тршић и у околини
манастира Троноша очишћене су бројне мини депоније и једна велика депонија у Троноши, при том је
сакупљено 11 камиона смећа, постављени су и контејнери за рециклажу ПЕТ и АЛ-у амбалаже. У току кампа
одржаног 2009. године очишћено је око 40 км шумских стаза, уклоњене четири депоније, постављена два
одморишта, направљено и постављено 30 путоказа чиме је обогаћена туристичка понуда Тршића, одржана је
и едукација на тему рециклаже и заштите животне средине. На Еко кампу одржаном 2010. године поред
радног дела а у оквиру пројекта Еко пут одржан је вишедневни семинар са радионицама на тему заштите
животне средине и такмичење у оријентирингу.
Еко камп покренут од стране пар ентузијаста је постигао значајне резултате у уређењу Тршића као
туристичког места, афирмацији заштите животне средине, укључивању локалне заједнице поготово локалног
становништва у програме заштите животне средине и путем учешћа волонтера из иностранства у промоцији
Србије, њене културе, језика и природних вредности.
Детаљније податке о Еко кампу – Тршић можете пронаћи на веб адреси www.kamp-trsic.org.rs
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Еколошко образовање
Еколошко образовање је директно везано за јачање свести грађана из области животне средине и
подизања квалитета информисаности најшире јавности из области екологије. Циљ еколошког образовања је
достизање оптималног нивоа јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине. Ово образовање
је континуиран процес који почиње од породице и траје цео период школовања од предшколског образовања
до факултета. Поред инстутуционалног важну улогу мора имати и неформално образовање – где до изражаја
може доћи делатност организација цивилног друштва, невладиних организација.
Предшколско образовање
Установа за предшколско васпитање и образовање ''Бамби'' из Лознице реализује васпитно-образовну,
превентивно-здравствену, социјалну и функције исхране, одмора и рекреације деце предшколског узраста са
подручја града Лознице. Целодневним боравком обухваћено је 730 деце.Поред целодневног боравка
припремни предшколски програм похађа 829 деце, од чега 677 деце у четверочасовном програму и 152 деце у
целодневном боравку.
Припремни предшколски програм је регулисан Правилником о општим основама предшколског
програма. Кроз област рада Упознавање природне и друштвене средине обрађују се садржаји из области
екологије. Постављени циљеви се остварују кроз разноврсне активности: радионице, разговоре, организовање
излета и сл.
Школско образовање
На подручју града Лознице постоји 14 основних и четири средње школе са укупно близу 10.000
ученика.
У првом циклусу основног образовања (1 - 4 разред) садржаји из области заштите животне средине се
обрађују кроз наставне предмете природа и друштво и свет око нас као обавезне предмете и чуваре природе
као изборни предмет. Поред ових предмета еколошки садржаји се појављују и у другим наставним
предметима.
У другом циклусу основног образовања (5 – 8 разред) еколошки садржаји се изучавају кроз предмете
биологију као обавезан наставни предмет и чуваре природе као изборни предмет. У оквиру биологије ученици
се упознају са појмом екологије и њеним значајем, са основним типовима екосистема и животним условима у
њима, значајем еколошке равнотеже за одржање екосистема и положај и улогу човека у биосфери и др.
Еколошки садржаји у другом циклусу основног образовања су заступљени и у другим наставним предметима
нпр. географији, хемији, физици и др.
Као посебан наставни предмет, екологија се по први пут, појављује на нивоу средњошколског
образовања и то као наставни предмет у неким средњим стручним школама. Током средњошколског
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образовања екологија се најчешће обрађује у оквиру предмета биологије са одговарајућим фондом часова, у
принципу не више од једног часа недељно. Наставни садржаји из области заштите животне средине се у
стручним школама проучавају и у другим предметима, зависно од занимања за које се ученици школују. У
гимназији као општеобразовној средњој школи екологија као посебан наставни предмет не постоји али су
еколошки садржаји заступљени кроз наставне програме хемије, биологије, географије и физике.
У оквиру ван наставних активности организују се садржаји из области заштите животне средине често
и уз помоћ Канцеларије за младе и невладиних организација које делују на подручју града али остаје
чињеница да је потребно још више рада и ангажовања у развијању еколошке свести и одговорног односа
младих према животној средини.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Економски и социјални проблеми присутни у целој Србији па и у граду Лозница доводе до стварања
атмосфере пасивности, немотивисаности, отуђености грађана од локалне заједнице, уопште
незаинтересованости грађана за јавни живот. Иако грађани препознају постојање еколошких проблема
недовољно је развијена свест о значају заштите животне средине, поштовању њених основних начела и
ефектима које њено угрожавање може имати на здравље људи, животињски и биљни свет, земљиште, воде и
ваздух. Међу грађанима није присутна свест о значају и могућностима остваривања партнерства са локалним
властима путем којег би се директније укључили у рад локалне заједнице.
Локалне власти показују спремност за решавање еколошких проблема али су суочене са
ограничавајућим факторима од којих су главни недостатак новчаних средстава и стручних кадрова. Сваке
године се расписује конкурс и финансирају пројекти из области заштите животне средине. Локална
Канцеларија за младе као део градске управе у низу својих активности организује успешно акције из области
екологије. Локалне власти се не ангажују довољно у унапређивању праксе непосредног учешћа грађана,
њихових организација и удружења, јачању и подстицању активности са циљем решавања акутних еколошких
проблема. Град Лозница настоји да информише јавност о свом раду из свих области живота и рада.
Информације из области екологије нису довољно заступљене што из разлога недовољног ангажовања локалне
власти што због непрепознавања значаја теме и недовољне квалификованости новинара да обрађују овакве
теме.
На подручју града Лознице делује више невладиних организација које се баве проблематиком заштите
животне средине. Постоји више примера добре праксе сарадње локалне власти и цивилног сектора.
Могућности за већу активност невладиног сектора и бољу сарадњу са органима локалне власти у сваком
случају има. Велики минус представља недостатак организовања јавних расправа у вези питања из области
заштите животне средине као и слабо учешће и цивилног сектора и стручне јавности у њима.
Проблем недовољних и неприлагођених наставних и ваннаставних програма и активности везаних за
заштиту животне средине је проблем како шире заједнице тако и града Лознице који узрокује несхватање
значаја заштите животне средине, низак ниво јавне свести, неодговорно понашање.
За постизање оптималног нивоа заштите животне средине неопходно је адекватно ангажовање и
сарадња свих интересних група, јавног, приватног и цивилног сектора. Подизање јавне свести грађана и
њихово активно учешће у процесу доношења одлука из области заштите животне средине, унапређење и
интензивирање информисања јавности о еколошким проблемима, подизање капацитета локалне самоуправе,
активан рад цивилног сектора и сарадња са локалним органима власти, програми еколошке едукације деце и
омладине, одговарајућа буџетска подршка програмима заштите животне средине су неопходне активности
које треба спровести.
АНКЕТА – УЧЕСНИЧКА ПРОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У складу са методологијом израде ЛЕАП-а за учесничку процену стања животне средине коришћена
је анкета у којој су се грађани изајашњавали о стању животне средине у граду Лозница.
Анкета је спроведена априла 2008. године испитивањем 1802 испитаника у оквиру пројекта ''Подршка
јачању грађанског учешћа у Србији – друга фаза'' у који су били укључени СКГО, SDC (Swiss agency for
devolompent and cooperation) и у то време општина Лозница.
Резултати анкете се налазе у прилогу овог документа.
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АКЦИОНИ ПЛАН – ОБРАЗОВАЊЕ, ИНФОРМИСАЊЕ, ЈАВНА СВЕСТ
Активност

Кратак опис

Очекивани
резултат

Имплементациона
институција

Рок
имплементације

Процена
буџета/еуро

Унапређење
информисања
грађана из
области заштите
животне
средине

Увођење рубрика и
емисија са еколошким
садржајима у локалне
медије, припремање
извештаја о стању
животне средине на
подручју града
Лознице, редовно
објављивање
информација из
области екологије на
веб сајту Града

Унапређен
систем
информисања
грађана о
заштити
животне
средине

Град Лозница,
локални медији

стална
активност

локални,
републички,
донације

Развијање јавне
свести грађана

Организовање
јавних кампања за
решавање
еколошких
проблема,
организовање
трибина, предавања
скупова на тему
животне средине,
издавање брошура,
проспеката, билтена
и сл.

Унапређен
ниво јавне
свести о
животној
средини

Град Лозница,
локални медији,
НВО и др.

стална
активност

локални,
републички,
донације

Еколошко
образовање деце
и омладине

Едукативни
програми из
екологије у
школама

Подигнут
ниво свести о
потреби
очувања
животне
средине код
младих

град Лозница,
школе, НВО

стална
активност

Унапређење
учешћа јавности
у процесу
доношења
одлука од
значаја за
животну
средину

Организовање
јавних расправа

Уведена
пракса
учешћа
јавности у
одлучивању

град Лозница

стална
активност

15 000

Извор
финансирања

Напомена

Локални, школе
учеснице

локални
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ЗАКЉУЧАК
На основу прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога
у погледу заштите животне средине у плану, утврђују се посебни циљеви стратешке процене у појединим
областима заштите. Циљеви стратешке процене у области заштите животне средине су:
- комунално опремање насеља и туристичких локалитета;
- организовано и контролисано коришћење пољопривредног земљишта;
-савремено управљање комуналним отпадом и сточним лешевима, у складу са Националном
стратегијом управљања отпадом.
Циљеви стратешке процене у контексту заштите природе односе се на усклађеност дозвољених
видова коришћења природних ресурса у складу са режимима и мерама заштите.
Основни циљеви стратешке процене у области водопривреде:
- Успостављање новог система организовања активности у контроли загађивача и загађености,
превентивном деловању, стварању информационе основе и санације постојећег стања;
Преструктуирање привреде са ослонцем на чисте технологије чија је примена и најрационалнији пут у
заштити околине;
Одређивање нивоа приоритета код примене директних мера заштите за плански период.
Основне поставке Плана заштите вода при садашњем стању загађености вода су следеће:
упоредо са решавањем снабдевања водом у насељима мора се решавати одвођење и третман отпадних
вода,
оцена је да су насеља највећи извори концентрисаног органског и бактериолошког загађења и да у
одређеном року морају имати системе за пречишћавање отпадних вода,
ревитализација деградираних водотокова, приобаља и шире околине;
успостављање ефикасног система мониторинга и израда катастра загађивача;
успостављање комплексног, функционалног информационог и управљачког система заштите животне
средине;
успостављање ефикасне заштите изворишта и зона водоснабдевања;
смањење ризика од поплава;
Општи циљеви стратешке процене у области развоја пољопривреде, посматране у циљу очувања
животне средине су:
- остваривање потребе становништва да се бави својом традиционалном активношћу, а да при том не
угрозе животну средину,
- потреба за заштитом земљишта, на ком се заснива производња, од загађења, и свих других облика
деградације.
Посебни циљеви:
- што већа могућност валоризације пољопривредних производа са овог подручја, као здраве хране,
кроз туристичку понуду ове дестинације,
- потреба да се пољопривредне активности ускладе са амбијентом и традицијом овог подручја.
Са аспекта коришћења енергетских извора, развоја термоенергетске инфраструктуре и заштите
животне средине, општи и посебни циљеви стратешке процене планираних активности на предметном
подучју су:
- одрживост коришћења природних ресурса, добара и енергије и заштита животне средине;
- процена планског увођења енергетски економичнијих технологија и коришћење обновљених
природних ресурса;
- подстицање производње и примене технологија које смањују загађивање животне средине и производњу
отпада.
Избор индикатора и процена утицаја
Индикатори који репрезентују стање животне средине на неком простору морају бити лако
разумљиви, транспарентни и да показују поуздане сигнале о значајним трендовима појава који ће се тако
исказати да ће репрезентовати конкретне ситуације и да током времена могу бити упоредиви.
Индикатори стања животне средине представљају веома битан сегмент у оквиру израде еколошких
студија и планских докумената. Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са
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становишта могућих штета у животној средини као и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити
или елиминисати.
Они представљају један од инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и праћење
стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су средство за праћење извесне променљиве
вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за свако планирање (просторно,
урбанистичко и др).
Проблем заштите животне средине је данас један од приоритетних друштвених задатака. Данас
присутне негативне последице углавном су последица погрешно планиране изградње насеља, саобраћајних
система, неконтролисане и неадекватне употребе енергије, као и непознавања основних законитости из
домена животне средине.
У оквирима изнетих ставова, промене, које су последица прилагођавања природе потребама човека,
могу бити онакве какве он очекује, али могу бити, и често јесу, сасвим неповољне и за њега самог. Скуп
таквих промена за собом повлачи сложене последице, које у принципу имају повратно деловање на
иницијаторе промена, доводећи тако до нових стања и нових последица.
Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину је сагледавање могућих
негативних утицаја на квалитет животне средине и предвиђених мера за њихово смањење, односно довођење
у прихватљиве оквире не стварајући конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на
посматраном простору
Да би се постављени циљеви остварили, потребно је сагледати Планом предвиђене активности и мере
за смањење потенцијално негативних утицаја. Стратешка процена се бави генералном и општом анализом и
проценом могућих утицаја планираних решења заштите животне средине у плану, а не појадиначним
објектима иактивностима које се планирају на предметној локацији.
У стратешкој процени, акценат је стављен на анализу планских решења која доприносе заштити
животне средине и подизању квалитета живота на посматраном простору. У том контексту се анализирају
могући утицаји планираних активности на животну средину и планске мере заштите које ће потенцијалне
негативне ефекте плана довести на ниво прихватљивости, а који ће се вредновати у односу на дефинисане
индикаторе
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује шта су то варијантна решења
плана која подлежу стратешкој процени утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте:
1) варијанта да се план не усвоји и имплементира, и
2) варијанта да се план усвоји и имплементира.
Пожељно је да се са стратешком проценом почне у најранијим фазама израде плана, при чему треба
разматрати сва рационална решења по секторима плана. Варијантна решења 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.
Могући позитивни и негативни ефектима варијанти плана показују следеће:
1. У варијанти да се просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем
тренду могу се очекивати само негативни ефекти код готово сваког сектора и ниједан позитиван
ефекат у односу на циљеве стратешке процене
2. У варијанти да се План имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у сваком
сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју посматране локације ако се план не би
имплементирао.
Развој мониторинг система представља један од приоритета заштите природе у будућности. Резултати
мониторинга на најбољи начин указују на промене у времену и простору и тиме обезбеђују могућност
адекватног и правовременог реаговања, кориговања започетих активности и тестирања исправности
утврђених програма заштите и развоја.
Циљ израде студије о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину је
сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских решења на квалитет животне средине и
прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире (границе)
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дефинисане законском регулативом. Да би се постављени циљ могао остварити, потребно је било сагледати
постојеће стање животне средине.
Иницијативу за израду ЛЕАП-а покренула је Градска управа Лозница 2009. год. са циљем да кроз овај
документ прикаже локалну стратегију и унапређење животне средине, као и да помогне у решавању насталих
еколошких проблема на локалнојм нивоу.
Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се констатовати
да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај на конкретан простор. Мањи негативни
утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских решења су ограниченог интензитета и просторних
размера. Да би се овакви утицаји свели у оквире који неће оптеретити капацитет простора, потребно је
спроводити мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја плана на животну средину.
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АНЕКСИ
SWOT анализа - Koмунални отпад
Снаге

Слабости

- спремност Града да учествује у решавању
проблема отпада
- потписан регионални споразум о управљању
отпадом
- донесен локални план управљања отпадом
- јавно предузеће КЈП ''Наш Дом'' опремљено
за пружање комуналних услуга
- урађен катастар дивљих депонија
- располагање стручњацима
- развијен невладин сектор

- неадекватна депонија комуналног отпада
недовољна
територијална
покривеност
организованог прикупљања отпада
- непостојање системске селекције отпада
недисциплиновано
и
неедуковано
становништво
- непостојање рециклаже отпада
- недовољан број контејнера, недовољан број и
старост возног парка КЈП ''Наш Дом''

Шансе

Претње

- одговарајући капацитет јавног предузећа
КЈП ''Наш Дом'' да одговори потребама Града
- развој еколошке свести становништва
могућност
коришћења
домаћих
и
међународних фондова и извора средстава
- израда регионалне санитарне депоније
формирање
прикупљачких
станица
(рециклажних дворишта)
- комунална полиције

- недостатак материјалних средстава
- недовољни капацитети комуналне инспекције
- недекватна казнена политика
- компликована процедура одношења отпада
- неплаћање комуналних услуга
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SWOT анализа - Комуналне отпадне воде
Снаге

Слабости

- воде на подручју Града посебно река Дрина
- јавно предузеће ЈП ''Водовод и канализација''
са стручним кадром
- израђен пројект са претходном студијом
оправданости за ЦЦПОВ

- неуређен режим вода
- непостојање постројења за прераду отпадних
вода
- загађивачи
- непотпуна канализациона инфраструктура
- недовољна свест грађана о питањима животне
средине

Шансе

Претње

- радови на црпној станици за потискивање
отпадних вода у Бањи Ковиљачи
- програм ревитализације и проширења
градског водовода (KFW банка)
- развој еколошке свести становништва
- комунална полиција

- недекватна казнена политика
- недостатак надлежности
- недекватно управљање отпадом
- нераздвојена кишна од фекалне канализације
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SWOT анализа - Зеленило
Снаге

Слабости

- уходан механизам одржавања јавних зелених
површина којим управља Град
- стручан кадар
- велике јавне зелене површине
- парк у Бањи Ковиљачи
- активно учешће цивилног сектора

- непостојање механизама за одржавање зелених
површина којим не управља Град
- уништавање зелених површина
- непланска изградња
- недовољна информисаност и одговорност
грађана
- пренамена зелених површина

Шансе

Претње

- побољшање структуре јавних зелених - непоштовање прописа
- недовољни капацитети комуналне инспекције
површина
- маргинализација урбанистичких планова
- комунална полиција
- подизање нивоа свести и информисаности
грађана
- цивилни сектор
- спровођење планских докумената
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SWOT анализа - Земљиште
Снаге

Слабости

- величина и разноврсност територије
- велики проценат пољопривредног земљишта
- постојање институција које се баве
тематиком
- располагање стручњацима
- редовно доношење годишњих програма
заштите и коришћења пољопривредног
земљишта
- међусекторска сарадња

- значајне површине изложене поплавама
- присуство значајног процента слабоносивог и
растреситог тла
- дивља градња
- дивље депоније
- недовољно информисана јавност

Шансе

Претње

- Фонд за развој пољопривреде града Лознице
могућност
коришћења
домаћих
и
међународних фондова и извора средстава
- едукација и информисање грађана
- примери добре праксе и сарадња са другим
локалним самоуправама

- промена намене пољопривредног земљишта
- дисконтинуитет у спровођењу развојних
политика
- корупција
- неповољна клима за дугорочне пројекте
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SWOT анализа - Ваздух
Снаге

Слабости

- континуирано мерење квалитета ваздуха
- аеропалинолошка станица
- поседовање релевантних података
- мотивисаност и стручност за решавање
проблема загађености ваздуха
- учешће организација цивилног друштва

- непоштовање закона и прописа
- недостатак података о емисијама из
индивидуалних ложишта
- недостатак програмског буџетирања у вези са
еколошким проблемима
- велике површине под амброзијом

Шансе

Претње

- топлификација и гасификација Града
- изградња нове градске Топлане
- регулација саобраћаја
- информисање и едукација грађана
- комунална полиција
- цивилни сектор

- неспровођење прописа
- велики број индивидуалних ложишта
- недостатак материјалних средстава
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SWOT анализа - Образовање, информисање и јавна свест
Снаге

Слабости

- развијена мрежа локлалних средстава јавног
информисања
- развијен цивилни сектор
- примери добре праксе
- омогућено тзв. пасивно информисање
грађана
- интернет презентација Града

- недовољно развијена еколошка свест грађана
- слабо учешће јавности у процесу доношења
одлука
- недовољна заступљеност информација из
области екологије

Шансе

Претње

- побољшање информисања грађана у вези
питањима заштите животне средине
- едукација и развој еколошке свести грађана
- рад са омладином
- невладин сектор
могућност
коришћења
домаћих
и
међународних фондова и извора средстава

- немотивисаност грађана
- компликована процедура за
грађанских иницијатива
- недовољна финансијска средства

реализацију
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„ЗЕЛЕНИЦА“
9. 10. ЗОНА ЗАШТИТЕ КОМУНАЛНОГ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА
„ГОРЊЕ ПОЉЕ – ТУБИЋИ“ ГОРЊА КОВИЉАЧА
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10. ЗЕЛЕНИЛО
10. 1. УВОД
10. 2. ПРИКАЗ СТАЊА
10. 2. 1. Паркови 10. 2. 2. Дрвореди и зелене површине уз саобраћајнице
10. 2. 3. Зеленило гробља
10. 2. 4. Интегрисане зелене површине
10. 2. 5. Приградске зелене површине
10. 3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
10. 4. АКЦИОНИ ПЛАН
11. ЗЕМЉИШТЕ
11. 1. УВОД
11. 2. ПРОЦЕНА СТАЊА
11. 2. 1. Опште карактеристике земљишта на територији града Лозница
11. 2. 2. Главни типови земљишта, њихове карактеристике, коришћење и употреба
11. 2. 3. Деградација земљишта
11. 3. РАНГИРАЊЕ ПРОБЛЕМА
11. 4. ВИЗИЈА ЗА ЗЕМЉИШТЕ
11. 5. АКЦИОНИ ПЛАН

12. ВАЗДУХ
12. 1. УВОД
12. 2. ПРИКАЗ СТАЊА
12. 2. 1. Приказ стања квалитета ваздуха на основу емисионих мерења
12. 2. 1. 1. Привреда као извор загађења ваздуха
12. 2. 1. 2. Ложишта као извор загађења ваздуха
12. 2. 1. 3. Саобраћај као извор загађења ваздуха
12. 2. 2. Приказ стања квалитета ваздуха на основу имисионих мерења
12. 2. 2. 1. Основне загађујуће материје
12. 2. 2. 2. Таложне материје
12. 2. 2. 3. Специфичне загађујуће материје
12. 2. 3. Полен
12. 3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
12. 4. АКЦИОНИ ПЛАН

13. ОБРАЗОВАЊЕ, ИНФОРМИСАЊЕ И ЈАВНА СВЕСТ
13. 1. ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП И ПРИКАЗ ПРОБЛЕМАТИКЕ
13. 1. 1. Стандарди Европске уније у области учешћа јавности у процесима од значаја за животну
средину
13. 1. 2. Правни оквир Републике Србије за грађанско учешће
13. 1. 3. Закони Републике Србије из области заштите животне средине од значаја за учешће јавности
13. 1. 4. Локални прописи од значаја за учешће јавности
13. 1. 5. Појам јавности у систему заштите животне средине
13. 1. 6. Облици грађанског учешћа на локалном нивоу
13. 2. ПРИКАЗ СТАЊА
13. 2. 1. Јавност рада и информисање грађана
13. 2. 1. 1. Обезбеђивање јавности рада и информисање о раду органа града Лознице
13. 2. 1. 2. Средства јавног информисања
13. 2. 2. Koнсултовање грађана и дијалог са локалним органима власти
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13. 2. 3. Непосредно учешће у одлучивању
13. 2. 4. Невладине организације и удружења грађана
13. 2. 4. 1. Примери добре праксе– локална самоуправа, невладине организације
13. 2. 5. Еколошко образовање
13. 2. 5. 1. Предшколско образовање
13. 2. 5. 2. Школско образовање
13. 3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
13. 4. АНКЕТА – УЧЕСНИЧКА ПРОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
13. 5. АКЦИОНИ ПЛАН
14. ЗАКЉУЧАК

15. ЛИТЕРАТУРА

5

