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1. УВОД
Настанак Бање Ковиљаче везан је  за  причу о кириџијама који,  на свом путу из 

Србије за Босну и Дубровник остављају на блатној, влажној ливади болесно и изнемогло 
кљусе.  У  повратку  налазе  на  истом  месту  здравог,  потпуно  опорављеног  коња. 
Веродостојни подаци о Бањи датирају тек крајем XИX века, када се прочула лековитост 
њених сумпоровитих извора јаког, непријатног мириса, по којима и добија име Смрдан 
бара.  Убрзо  претече  маркетиншких  стручњака  ово  неправилно  име  мењају  у  име 
Ковиљача,  а  за  промотера  имена  сматра  се  Вук  Караџић  који  бележи  причу  о  двема 
сестрама, српским кнегињама од којих свака зида свој град, Вида Видојевицу (на Церу), а 
лепа Ковиљка подиже Ковиљачу изнад лековитих извора. По другој легенди цео крај је 
био  покривен  цветовима  ковиља,  па  је  народ  по  омиљеном  цвету  дао  име  Ковиљача.  
Лековите воде, живописна околина, привлаче легенде и лепо име били су добар почетак и 
препорука за живот и развој Бање. 

Званично Бања постоји од 1.08.1898. године, када је у Скупштини донет Закон о 
уступању бањских извора народу на коришћење. Од тада па све до дугог светског рата, уз 
краће прекиде, траје период изградње и пуне афирмације, у коме Бања Ковиљача постаје 
не само модерно лечилиште, већ и чувено монденско састајалиште.

Бања  Ковиљача  је  постала  бањско  лечилиште  у  време  краља  Петра  И 
Карађорђевића који у њој 1908. године уз  своју резиденцију,  зида савремено сумпорно 
купатило.  Током  двадесетих  и  тридесетих  година  XX века  Бања  је  у  потпуности 
изграђена. Подигнути су хотели и виле. Лепо уређени енглески парк повезује све објекте.  
Место главне забаве био је од 1939. године, надалеко познати “КУР-САЛОН”. Изградњом 
купалишта  на  Дрини,  Бања  Ковиљача  конкурише  познатим  европским  бањама. 
Модернизацијом  старих  здања  и  изградњом  нових  смештајних  капацитета  и  осталих 
пратећих садржаја данас целом крају враћа некадашњи сјај и просперитет, поставши не 
само место за лечење и опоравак, већ и за удобан одмор и забаву.

Поред лековитих вода Бања Ковиљача сматра се, због погодне климе и положаја, 
ваздушном бањом. Клима јој је умереноконтинентална са изузетно много сунца у летњим 
месецима и просечном температуром око 21оЦ. Зиме су са доста снега, релативно благе. 
Конфигурацијом терена и шумовитим залеђем Бања је заштићена од јаких ветрова, а увек 
чист,  свеж ваздух,  са  идеалним  процентом  влаге,  чини је  у  сваком погледу идеалним 
местом за одмор и опорава

БАЊА  КОВИЉАЧА-  је  уступљена  на  50-годишњу  експлоатацију  подрињском 
округу као СМРДАН БАЊА 1898. године, али је као лечилиште била позната много пре 
званичног  проглашења.  Најстарија  зграда  у  Бањи  је  БАЊСКА  УПРАВА  која  и  данас 
служи истој намени. Први бањски хотел је ПОДРИЊЕ подигнут 1908. године, а затим и 
два пансиона КОВИЉАЧА И БОСНА из 1912. године, као и неколико приватних вила. 
Највећи  објекат  из  тог  времена  је  НОВО  СУМПОРНО  КУПАТИЛО  краља  Петра  И 
грађено 1903. и 1908. године са резервоаром и ложионицом.

Најрепрезентативнији објекат Бање је КУР-САЛОН, грађен дуго и свечано отворен 
1912.  године.  Већи  део  објеката  грађен  је  од  1920.  до  1928.  године  као  БЛАТНО 
КУПАТИЛО, хотели  ДАЛМАЦИЈА и ХЕРЦЕГОВИНА, вила БЕОГРАД и вила БЛЕД. 
Послератном  периоду  припада  СТАЦИОНАР  УН,  одмаралиште  ГУЧЕВО,  кафе 
посластичарница  и  хотел  ПОДРИЊЕ. Прва црква у  Бањи изграђена  је  1975.  године  и 
посвећена је Светим апостолима Петру и Павлу. 

У самом парку постоје стари бунари сумпорне воде као бунар Вука Караџића из 
1926. године, чесма принцезе Јелене (ТРИ ЧЕСМЕ), као и многе зидане капије, лукови и 
канделабри.

Од природних лепота из околине Бање Ковиљаче најзначајнији су река Дрина и 
планина Гучево.  Дрина је  брза  река  која  зими не  леди и  представља неисцрпан извор 
енергије и водоснабдевања. Такође, Дрина је перспективна речна саобраћајница и значајна 
туристичка  атракција.  Посебну  драж  Дрини  даје  њен  живи  свет  као  и  могућност 
сплаварења на  стажама  дужине  преко  150 км.  Планина  Гучево  уздиже  се  изнад  Бање 
Ковиљаче из долине Дрине према југоистоку у дужини 15 км. Највиши је Црни врх на 779 
м надморске  висине.  Планина  је  богата  термоминералним  водама  и  мноштвом извора 
хладне пијаће воде и са својим праисторијским храстовима и буковим шумама представља 
извор здравља и примамљив излетнички циљ.

Институт за рехабилитацију из Београда извршио је комплетну анализу физичко-
хемијску,  токсиколошку,  као  и  анализу  радиоактивности  термоминералне  воде  из 
бушотине БК-1А у Бањи Ковиљачи и дао стручно мишљење о терапијској вредности ове 
воде.
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Бушотина БК-1А се налази у парку Бање Ковиљаче у непосредној близини бунара 
“Вук Караџић”, од кога је удаљена 25 м. Од бушотине се вода цевима спроводи до црпне 
пумпе,  а  одатле  посебним цевима до  места  где  се  користи  за  балнеотерапијске  сврхе. 
Резултати анализе термоминералне воде из бушотине БК-1А:
Испитана вода била је бистра, безбојна, мириса на сумпор (сумпорводоник).
Физичко-хемијски и основни хемијски резултати:

- температура: температура воде на извору била је 29,7  о  Ц, на основу    чега ова 
вода припада категорији хипотермалних вода.

- пх вредност: према измереној пх вредности од 6,6 ова вода даје   киселу  реакцију,
- минерализација: укупна минерализација је 1,41 гр/лит, а суви остатак на 

180  о Ц  износи 1,0120 гр/лит, што се сврстава у категорију минералних   вода.
Хемијске анализе

-  катјони:  у  катјонском  саставу  доминирају  јони  натријума  (  На+ )  са    42,55 
миливал % и јони калцијума  ( Ца++ ) са 34,95 миливал %.

- анјони: основни и доминантни ањон у овој води је јон хидрокрбонат (ХЦО3  )  
заступљен са 77,28 миливал %.

-  слаби  електролити:  количина  метасилицијумове  и  мета  –  борне  киселине  су 
испод балнеотерапијских вредности.

-  растворени гасови:  природна минерална вода из бушотине БК-1 А, на  самом 
извору   садржи 14,5 мг/лит раствореног водониксулфида ( Х2С ),  што јој даје карактер 
сулфидних вода

Физиолошки активне микрокомпоненте и токсични састијци у минералној води
Сви  испитани  токсични  састојци  и  микрокомпоненте  су  испод  дозвољених 

вредности, осим повишених вредности урана ( У ) -0,096 мг/лит (нормално 0,005мг/лит).

Радиоактивност
Према измереним вредностима укупне алфа, која износи 232 = 35 м Бq/лит и бета 

активности 581=87 мБq/лит,  анализирана вода не може се употребљавати за пиће због 
повећане алфа активности.

Категоризација
На  основу  добијених  резултата  испитивања  како  теренских  тако  и  комплетних 

физичко-хемијских,  констатује  се  да  минерална  вода  из  бушотине  БК-1А  у  Бањи 
Ковиљачи припада категорији: натријум-калцијум хидрокарбонатних и веома сулфидних 
хипотерми.

Мишљење о терапијској вредности термоминералне воде из бушотине БК-1А
На  основу  органолептичких,  физичких,  физичко-хемијских,  хемијских, 

токсиколошких  и  радиолошких  анализа  минералне  воде  из  бушотине  БК-1А  у  Бањи 
Ковиљачи, може се закључити да ова вода припада категорији лековитих вода.У ањонско-
катјонском саставу доминирају јони натријума и калцијума, као и хидрокарбонатни јон.

Додатно  и  уједно  најзначајнији  квалитет  овој  води  даје  количина  раствореног 
лековитог водониксулфида од 14,5 мг/лит, што је сврстава у веома сулфидне минералне 
воде,  ако  се  има  у  виду  да  је  довољно  да  минерална  вода  садржи  само  1  мг/лит 
раствореног  водоник сулфида  да би припала овој категорији вода. Значајну тераписку 
вредност даје јој и температура од 29,7 о Ц.

На основу горе наведених квалитета које поседује, ова минерална вода може да се 
користи  у  балнеотерапијске  сврхе  као  помоћно  лековито  средство  КУПАЊЕМ  на 
одредјеној температури у склопу различитих хидротерапијских процедура код следећих 
хроничних обољења:

Индикације
I Болести локомоторног апарата

а) запаљенски реуматизам
- реуматоидни артритис ( фаза смиреног зглобног запаљења )
- Бехтеровљева болест ( почетни стадијум )

б) дегенеративни реуматизам
- артрозе
- спондилозе

ц) екстраартикулативни реуматизам:
- фиброзити
- миозити
- пеникулити
- тендинити

д) последице траума и ратних рањавања
е)  стања после прелома костију и хирушке интервенције на коштано-  зглобном 

систему
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II Кожне болести
-псоријаза – уз истовремено коришћење хелиотерапије
-хронични екцем – десквамативни стадијум уз коришћење сунца

III Гинеколошка обиљења
-запаљенски процеси неспецифичне природе у смиреном стању (аднеxитис 

цхр, параметритис цхр)
-извесни  облици  стерилитета,  у  првом  реду  запаљенског  и  ендокриног  
порекла

IV Неуролошка обиљења
-неуралгије
-полинеурити
С  обзиром  на  непостојање  одговарајућег  прописа  о  интегрисаној  контроли  и 

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

-Закон о заштити животне средине,
-Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине,
-Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину,
-Закон о процени утицаја на животну средину.
Законом  о  заштити  животне  средине уређује  се  интегрални  систем  заштите 

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

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

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

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине се у 
правни систем Републике Србије, кроз концепт интегрисане дозволе, уводе јединствени 
стандарди EU  у успостављању режима издавања дозвола за рад постројења и обављање 
активности  и  имплементацију  правних  механизама  којима  се  спречавају  емисије  у 
животну средину или смањују  утицаји  индустријских постројења на животну средину. 
Законом је дефинисано да:

-је поседовање интегрисане дозволе услов за рад одређених врста постројења,
је  интегрисана  дозвола једна одлука,  којом се утврђују  услови  испуштања загађујућих 
материја или енергије у све медијуме животне средине,
нова постројења за које се захтева интегрисана дозвола морају у свом раду обавезно да 
примењују BAT,
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-постојећа  постројења  која  у  време  подношења  захтева  за  издавање  дозволе  не 
испуњавају БАТ услове прилажу програм мера прилагођавања рада прописаним условима,
надлежни  орган  може  поново  разматрати  (ревизија)  интегрисану  дозволу  нарочито  у 
случају суштинских промена BAT или измене у прописима о заштити животне средине,
надлежни  орган  за  издвање  дозволе  обезбеђује  учешће  јавности  у  поступак  издавања 
интегрисане дозволе, као и њене ревизије и да је ово учешће право јавности и обавеза за  
органе у поступку.

Посебно је важно истаћи да, када локални услови животне средине то захтевају, 
услови у погледу ГВЕ који се утвр  ђ  ују интегрисаном дозволом могу бити строжији од   
БАТ услова. Интегрисаном дозволом се, такође, одре  ђ  ује начин коришћења ресурса, тако   
да се избегне могуће смањење потрошње једног ресурса на терет животне средине.

Bawu  Koviqa~u  ~ine  Dowa  Koviqa~a-gradski  deo  povr{ine  1322  ha  i  Gorwa 
Koviqa~a povr{ine 595 ha. Ukupna povr{ina KO Bawa Koviqa~a je 1917 ha.

U topografskom smislu teren se blago spu{ta od jugoistoka ka Drini. 
Najvi{i vrh je Crni Vrh (sa 779 m.n.v.) kao najvi{a ta~ka Gu~eva a najni`a ta~ka je 

u aluvijalu Drine (128 m.n.v.)
У  теорији  и  пракси  просторног  и  урбанистичког  планирања  код  нас,  животна 

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

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је инструмент којим се 
описују,  вреднују  и  процењују  могући  значајни  утицаји  планских  решења  на  животну 
средину до којих може доћи имплементацијом плана. Такође, стратешком проценом утицаја 
на животну средину се одређују мере превенције, минимизације, ублажавања, ремедијације 
или  компензације  штетних  утицаја  на  животну  средину  и  здравље  људи,  једном  речју, 
одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину и здравље људи.
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Стратешка процена утицаја на животну средину израђује се у поступку израде просторних 
и  урбанистичких  планова  и  саставни  је  део  плана.  Носилац  израде  плана  сачињава 
Извештај који садржи нарочито:
1. полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке 

процене);
2. циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, 

дефинисања проблема и проналажења решења);
3. стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у 

ужем смислу - дефинисање матричног оквира процене);
4. смернице  за  ниже  хијерархијске  нивое  (утврђивање  смерница,  стратешког  и 

хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења плана);
5. програм  праћења  стања  животне  средине  (мониторинг  -  оквир  за  праћење 

спровођења  плана,  односно  очекиваних  ефеката,  стварних  утицаја  и  новог  стања  на 
планском подручју);

6. коришћену  методологију  и  тешкоће  у  изради  (концептуални  и  методолошки 
оквир коришћен у  току израде  стратешке  процене,  односно  објективне  тешкоће  које  су 
утицале на стратешку процену);

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

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

Применом Стратешке процене  утицаја  у планирању,  отвара се простор за  сагледавање 
насталих  промена  у  простору  и  уважавање  потреба  предметне  средине.  Планирање 
подразумева развој, а нова стратегија одрживог развоја захтева заштиту животне средине. 
Ако Пројектна анализа није била у могућности да усмерава развој услед њене ограничене 
улоге у планирању, примена Стратешке анализе би требало да омогући постављање једног 
новог  система  вредности,  уз  уважавање  сазнања  о  нарушеном  природном  систему. 
Стратешка  анализа  интегрише  социјално-економске  и  био-физичке  сегменте  животне 
средине,  повезује,  анализира  и  процењује  активности  различитих  интересних  сфера  и 
усмерава  политику,  план  или  програм  ка  решењима  која  су,  пре  свега  од  интереса  за 
животну средину.

Методолошки оквир примене Стратешке процене подразумева четири основне фазе:
1. дефинисање циљева стратешке акције,
2. формулацију опција за стратешку акцију,
3. анализу еколошких утицаја и
4. анализу информација.

Стратешка процена животне средине може имати више облика:
• Секторски  -  процена  стратегија  развоја  саобраћаја,  енергетике,  водопривреде, 

пољопривреде, шумарства, туризма, итд.;
• Просторни  -  процена  просторних  и  урбанистичких  планова  на  државном, 

регионалном и локалном нивоу;
• Индиректни - еколошко оцењивање научних програма, планова за приватизацију 

јавних предузећа и друго.
Спровођење  стратешке  процене  животне  средине  заснива  се  на  следећим  основним 

начелима:
• Што раније укључивање стратешке анализе у процес израде политика, планова и 

програма, а свакако пре него што се донесу коначне одлуке;
• Испитивање  еколошких  ефеката  алтернативних  решења,  што  ће  помоћи  да  се 

утврди како промене политика, планова и програма могу смањити еколошки ризик;
• Флексибилност  -  методологија  спровођења  стратешке  анализе  није  универзално 

прописана,  већ  се  на  основу  општих  препорука  примењује  методологија  прилагођена 
конкретним околностима;

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

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

Носилац израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину је ЈП 
“ УРБОПЛАН” коме је ГРАДСКА УПРАВА –града Лознице , поверио израду Извештаја. Уз 
стручњаке  ЈП  “ УРБОПЛАН” у  изради  Извештаја  ангажовани  су  и  експерти  из  других 
институција,  за  поједине  области  које  разматра  Стратешка  процена  утицаја  на  животну 
средину, а у циљу добијања што потпунијег и квалитетнијег Извештаја.

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину се огледа у томе што 
се ради  истовремено са  ПЛАНОМ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 
БАЊА КОВИЉАЧА , те заједно иду на јавни увид и на  скупштину ради усвајања, тако да 
ће овим  Извештајем бити детаљно анализирана предвиђена решења и евентуалне примедбе 
у циљу унапређења и заштите животне средине.
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Правни  и  плански  основ  за  израду ИЗВЕШТАЈА О  СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 
УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА 
НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЊА КОВИЉАЧА  чine:

- Закон  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну средину(Sl.  Glasnik RS br. 
135/2004 i 88/2010)

- Закон о планирању i izgradwi (Sl. Glasnik RS br. 72/09 i 81/09 и 74/2010)
- Prostorni plan Op{tine Loznica (Sl. List op{tine Loznica br. 7/05)
- Pravilnik o sadr`ini, na~inu izrade urbanisti~kog plana (Sl. glasnik RS. 

br. 31/2010)
- Odluka  o  izradi  Plana  generalne  regulacije  za  naseqeno  mesto  Bawa 

Koviqa~a br.06-5/10-14-8 od 31.3.2010. 

Одлука  о  приступању  изради  ИЗВЕШТАЈА О  СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА  НАСЕЉЕНО  МЕСТО  БАЊА  КОВИЉАЧА   бр.  133/2010-I од  30.03.  2010.године, 
објављена  у (“Сл. Листу града Лознице”.бр, 4/10) од  06.04.2010.године, као и 

ПРОЈЕКАТ детаљних хидрогеолошких истраживања у циљу утврђивања резерви 
изворишта  термоминералних  вода  –специјалне  болнице  за  рехабилитацију  у  Бањи 
Ковиљачи

2.     ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Генерални  урбанистички  план  Бање  Ковиљаче  је основни  стратешки  плански 
документи на локалном нивоу, који у просторни развој укључују економске, социјалне и 
еколошке компоненте развоја, дају смернице за непосредну примену и разраду планских 
решења  у  плановима  хијерархијски  нижег  реда  и  успостављају  оквир  за  одобравање  и 
реализацију пројеката у погледу локације, природе, обима и услова функционисања.

Непосредан повод за израду предметног Извештаја о стратешкој процени утицаја 
на  животну средину је  обавеза  произашла  из  Одлуке  о  приступању изради  ИЗВЕШТАЈА О 
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЊА КОВИЉАЧА  бр. 133/2010-I од 30.03. 2010.године, 
објављена   у  (Сл.  Листу  града  Лознице.бр, 4/10)  од   06.04.2010.године,   коју  је донео 
Градоначелник , на основу чл. 5. и члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Сл.  гласник  РС",  бр.  135/04)  ,  члана 1.  Одлуке  о давању овлашћења 
Градоначелнику града Лознице за доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја на 
животну средину (“Сл. Лист града Лознице” бр.21/08),члана 58.  став 1.  тачка 8.  Статута  града 
Лознице(“Сл. Лист града Лознице” бр.19/08).

 11.09. 2009.године Градска комисија за планове је донела Одлуку о изради плана 
генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, којим ће  се дефинисати основна 
решења, смернице, политике и пропозиције заштите,  уређења и развоја територије,  Бање 
Ковиљаче ,односно основних ресурса и вредности који се на њој налазе, чинећи јединствен 
комплекс у ширем регионалном окружењу . 

2.1. Правни и плански основ за израду плана

  2.1.1.  Правни и плански основ за израду плана

- Закон о планирау i izgradwi (Sl. Glasnik RS br. 72/09 i 81/09)
- Prostorni plan Republike Srbije (Sl. Glasnik RS br. 13/96)
- Prostorni plan Op{tine Loznica (Sl. List op{tine Loznica br. 7/05)
- Pravilnik o sadr`ini, na~inu izrade urbanisti~kog plana (Sl. glasnik RS. 

br. 31/2010)
- Odluka  o  izradi  Plana  generalne  regulacije  za  naseqeno  mesto  Bawa 

Koviqa~a br.06-5/10-14-8 od 31.3.2010.god.

 2.1.2. Правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја 

  За План  генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача   поред Одлуке о 
приступању изради ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 
БАЊА КОВИЉАЧА  бр. 133/2010-I од 30.03. 2010.године, објављена  у (Сл. Листу града 
Лознице.бр, 4/10) од  06.04.2010.године,  представља одговарајућа правна  регулатива из ове 
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области, пре свега Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 
72/09) и Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 
135/04 и 88/2010),Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.  72/2009 , 
81/2009  и  74/2010 )  као и сви  важећи закони и подзаконски акти,  који су наведени у 
извештају.

2.1.3. Реализације  Plana  generalne  regulacije  za  naseqeno  mesto  Bawa 
Koviqa~a

На  планском  подручју  утврђена  су  стратешка  опредељења,  планска  решења  и 
правила за коришћење, организацију, уређење и заштиту простора, правила за изградњу, као 
и смернице и инструменти за спровођење. У временском смислу, стратешка опредељења, 
планска решења са правилима, смернице и инструменти за спровођење су дефинисани  за 
десетогодишњи период.

2.1.4.  Кратак преглед  садржаја  и  циљева плана  и његов  однос  са  другим 
плановима

Карактер  и  садржај  Plana  generalne  regulacije  za  naseqeno  mesto  Bawa 
Koviqa~а је  такав  да  се  овим  планским  документима  утврђују  дугорочни  циљеви  и 
концепција  просторног  развоја  Бање  Ковиљаче.  Утврђују  се  правила  коришћења, 
организације,  уређења и заштите простора, којима се обезбеђује одрживо коришћење и 
заштита природних ресурса, рационална организација мреже насеља, њихово уређење и 
опремање, развој и уређење руралних подручја, рационалан просторни развој и размештај 
привредних  и  услужних  делатности  и  јавних  служби,  усклађен  развој  и  коришћење 
инфраструктурних  система,  саобраћајни,  економски,  социјални  и  други  облици 
интеграције подручја  Бање Ковиљаче и њено повезивање са окружењем, заштита животне 
средине, природних и културних добара.

1.2.1. Обухват  и  границе  Plana  generalne  regulacije  za  naseqeno  mesto 
Bawa   Koviqa~а

Granica podruja Plana generalne regulacije Bawe Koviqa~e se poklapa sa 
granicom istoimene katastarske op{tine. Sa severa granica obuhvata ide Drinom i 
wenim adama prema dr`avi Bosni i Hercegovini, sa severoisto~ne strane granica 
ide do granice GP-a Loznice, sa isto~ne strane nastavqa se do KO. Trbu{nica. Sa 
ju`ne strane podru~je PGR-e Bawe Koviqa~e grani~i se sa KO. Brasina iz op{tine 
Mali Zvornik, dok se sa zapadne strane ponovo grani~i sa Drinom i wenim adama 
prema Bosni i Hercegovini.

Granica  obuhvata  plana  se  poklapa  sa   KO.  Bawa  Koviqa~a  i  zauzima 
prostor povr{ine 1917 ha.

Parcele koje  ulaze u  obuhvat plana u KO. Bawa Koviqa~a su  prikazne u 
posebnom prilogu  dokumentacije plana.

Granice gra|evinskog reona su prizvod raznih faktora, najpre potrebe da se 
granica gra|evinskog zemqi{ta koriguje u skladu sa stawem na terenu ali i prema 
planskom re{ewu koje podrazumeva intenzivan na~in kori{}ewa zemqi{ta.

Izvr{ena  je  osnovna  podela  zemqi{ta  na  zemqi{te  za  javne  i  ostale 
namene:

Zemqi{te za javne namene ~ine:
- saobra}ajne povr{ine (postoje}a i budu}a saobra}ajna mre`a pri ~emu se za 

ve}inu  saobra}ajnih  povr{ina  koje  nisu  definisane  planskim  dokumentima, 
obavezno izraditi planove detaqne regulacije)

- zemqi{te javnih objekata (op{tinske slu`be, javna preduze}a, biblioteka, 
obrazovni objekti, objekti socijalne za{tite itd.)

- komunalni objekti i slu`be (grobqa, pijace idr.)
- infrastrukturni objekti (trafostanice, kotlarnice, podstanice, MRS i 

dr.)
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- javne zelene povr{ine koje ~ine parkovske povr{ine, zelene povr{ine uz 
saobra}ajnice, {ume, livade, skverovi itd. 

- priobaqe i vodene povr{ine (vodoprivredna zemqi{ta)
- povr{ine za sport i rekreaciju u javnoj upotrebi

Zemqi{te za ostale namene ~ine: 
-Radne zone, zone stanovawa, sportsko-rekreativne zone i drugo. 
Nije  dozvoqeno  prevo|ewe  javnih  povr{ina  u  ostalo  zemqi{te  iz 

kategorija javnih objekata i slu`be, javnih zelenih povr{ina i povr{ina za sport i 
rekreaciju.

Spisak celih odnosno delova katastarskih parcela u okviru gra|evinskog 
podru~ja:

35/9, 35/13, 36/9, 37/2, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 37/10, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 39/3,  
41/2, 48/2, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 53, 60, 65/1, 65/3, 66/1, 67/1, 68/1, 
68/3, 69/1, 69/3, 70/1, 70/2, 71/1, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/3, 74/4, 75/1, 75/3, 75/4, 
77/1, 77/2, 78/1, 78/3, 78/4, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81/, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7,  
82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/16, 82/18, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 87/1, 
87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 91/1, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 
93/1, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 97/1, 97/3, 98, 99, 
100,  101,  102,  103/1,  103/2,  103/3,  103/4,  104/1,  104/2,  104/3,  104/4,  104/5,  104/6,  104/7, 
105/1,105/3,105/4,105/6,105/7,105/8,  105/9,  105/10,  105/11,  105/13,  105/14,  105/15,  105/16, 
106/1,  106/2,  106/3,  107/1,  107/3,  108/1,  108/2,  109/1,  109/2,  109/3,  110,  11/1,  11/2,  111/3, 
112/1 ,112/2, 112/3, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 116/3, 
116/4, 116/5, 117/1, 117/2, 117/3, 118/1, 118/2, 118/3, 119, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 121/3, 
121/4,  123/1,  123/2,  123/3,  123/4,  123/5,  123/6,  123/8,  123/10,  123/11,  123/12,  124/1,  124/2, 
124/3, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/10, 127/1, 127/2, 127/3, 
127/4, 127/6, 127/7, 128/, 129/1, 129/2, 129/3, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 131/3, 132/, 133/1, 
131/2, 131/3, 132/, 133/1, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 
135/7, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 141/1, 141/2, 142,/2, 143, 144/1, 
144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 145/2, 146/1, 146/2, 147/1, 147/3, 14/4, 148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 
149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 
152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 152/9, 153/1, 153/4, 153/5, 154/2, 154/3, 154/5, 155/1, 155/4, 156/1, 
156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/8, 157/9, 157/10, 
158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 159/1, 159/3, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 161/1, 161/2, 
161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9, 161/10, 162/2, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 164/1, 
164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11, 165, 166/1, 166/2, 166/3, 
166/4, 166/5, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 168, 169/5,175, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 178/1, 178/2, 
191/1, 191/2, 193, 194, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 200/1, 200/3, 200/4, 201/2, 201/3, 217, 218/1, 
218/2,  219/1,  219/2,  219/3,  220/1,  220/2,  221,  222,  223/1,  223/2,  224/1,  224/2,  224/3,  224/4, 
224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2, 227, 230/1, 230/3, 
230/4, 230/5, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 
233/5,  234/1,  234/2,  235/1,  235/2,  236,  237/1,  237/2,  238/1,  238/2,  238/3,  239,  240/1,  240/1, 
240/2,  241,  243,  246/1,  246/2,  247/1,  247/2,  248/1,  248/2,  249/1,  249/2,  249/3,  249/4,  249/5, 
249/6, 249/7, 249/8, 250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 252/1, 252/3, 253/1, 253/2, 
253/3, 253/4, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 255/3, 2554/, 255/6, 256/1, 256/2, 257/1, 257/2, 257/3, 
257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/11, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 
258/7, 259/1, 259/2, 260/1, 260/3, 261, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 
264/9,  264/10, 264/11,  265, 269, 270, 271/1,  273/1,  273/5,  274/1,  274/2,  274/3,  275/1,  275/2, 
277/1,  277/2,  278,  279/1,  279/2,  280/1,  280/2,  280/3,  281/1,  281/2,  281/3,  281/4,  281/5, 
281/6,281/7, 281/8, 281/9, 281/10, 281/11, 281/13,  282, 283, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 284/5, 
284/6, 284/7, 284/8, 284/9, 284/10, 284/11, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 288/3, 289, 290/1, 
290/2, 291, 292/1, 292/2, 293, 294, 295, 297/2, 300, 305, 306, 307, 208, 209, 310, 311/1, 311/2, 
311/3, 311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9, 312/1, 312/2, 315/1, 315/2, 317/1, 317/3, 317/4, 
317/5, 317/6, 318/1, 318/2, 319, 320/1, 320/2, 321, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 328, 329, 330/1, 
330/2, 331, 332, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/6, 334/7, 334/8, 335, 336/1, 336/2, 336/3, 
336/4, 336/5, 336/6, 336/7, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 337/9, 337/10, 
337/11,  338/1,  338/2,  338/3,  338/4,  338/5,  338/6,  338/7,  338/8,  338/9,  338/10,  338/11,  339/1, 
339/2,  339/3,  340/1,  340/2,  340/3,  340/4,  341,  342/1,  342/2,  342/3,  343,  344/1,  344/2,  344/3, 
345/1, 345/2, 345/4, 345/5, 346/1, 347, 348/1, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 
348/9, 348/10, 348/11, 349/1, 349/2, 350, 351, 352, 353, 354/4, 354/2, 355/1, 355/2, 356/1, 356/2, 
356/3,  356/4,  356/5,  356/6,  356/7,  356/8,  356/9,  356/10, 356/11,  356/12,  357/1,  357/2,  357/3, 
357/4, 357/5, 357/6, 357/7, 357/8, 357/9, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 359/5, 360, 361/1,361/2, 
362/1, 362/2, 363, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 370/1, 370/2, 370/3, 
370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 370/9, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 374/2, 374/3, 375/1, 375/2, 

Страна 12 до 74



377/1, 377/2, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 381/1, 381/2, 382/1, 383, 
384/1, 384/2, 384/3, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/7, 
387/8,  387/9,  387/10,  388/1,  388/2,  388/3,  388/4,  388/5,  388/6,  388/7,  388/9,  388/10,  388/11, 
388/12, 388/13, 389/1, 389/2, 389/3, 390/1, 390/2, 390/4, 391/, 392/1, 393/1, 393/4, 393/5, 395/1, 
395/2, 396/1, 396/2, 397/1, 397/2, 398/1, 398/2, 398/3, 401/2, 402, 403, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 
407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 410/1, 410/2, 411, 412/1, 
412/2, 412/3, 412/4, 412/5, 413, 414/1, 414/2, 414/4, 414/5, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 418, 
419/1, 419/2, 419/3, 420/1, 421, 423, 426, 427/1, 427/2, 427/3, 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 429/1, 
429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 429/6, 431/1, 431/2, 432/1, 432/2, 433, 434, 435, 436/1, 436/2, 437/1, 
437/2, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 440/5, 440/6, 441, 442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446/1, 
446/2, 447, 448/1, 448/2, 449/1, 449/2, 449/3, 449/4, 449/5, 449/6, 449/7, 449/8, 449/9, 449/10, 
449/11, 449/12, 449/13, 449/14, 449/17, 44918/, 449/19, 449/20, 449/21, 449/22, 449/23, 449/24, 
449/27, 449/28, 449/29, 451/1,  451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 
452/1, 452/2, 452/3, 453/1, 453/2, 453/3, 453/5, 453/6, 453/7, 454/1, 454/2, 454/3, 456/1, 456/2, 
457, 458, 460, 461/1, 461/2, 462, 464/1, 464/2, 464/3, 465/1, 465/2, 466/2, 466/3, 466/4, 467/1, 
467/2, 467/3, 467/4, 467/5, 468/1, 468/2, 468/3, 468/4, 469/2, 469/3, 469/4, 470, 471/1, 471/2, 
471/3,  472/1,  472/2,  473,  474/1,  474/2,  474/3,  474/4,  474/5,  474/6,  475/1,  475/2,  475/3,  477, 
478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 478/5, 479, 481/1, 481/2, 481/3, 486/1, 486/2, 489/1, 489/2, 489/3, 
489/4, 489/5, 489/7, 489/8, 489/9, 489/10, 489/11, 490/2, 490/3, 490/4, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 
492/6, 492/7, 499/1, 499/2, 499/3, 503/1, 503/2, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 505/1, 505/2, 
506, 509/1,  509/3,  50912, 510, 511/1,  511/2,  511/3,  511/4,  512/1,  512/2,  512/3,  512/4,  512/5, 
512/6, 512/7, 512/8, 512/9, 512/10, 512/11, 512/13, 512/14, 512/15, 512/16, 512/17, 513/1, 513/3, 
514, 515, 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/9, 516/10, 517, 518, 519/1, 
519/3, 523, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 528, 529/1, 529/2, 529/3, 530, 531/1, 531/2, 533/1, 
533/2, 533/4, 534/1, 534/2, 534/3, 534/4, 534/5, 535, 536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 
536/7, 536/8, 536/9, 536/10, 536/11, 536/12, 542/2, 543/2, 544/1, 544/3, 545/4, 545/60, 545/62, 
545/65, 545/66, 545/68, 545/69, 545/70, 545/71, 545/72, 545/73, 545/74, 545/75, 545/77, 545/103, 
545/108, 545/125, 545/161, 545/185, 545/208, 545/209, 545/11, 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 
546/7, 546/8, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 549/8, 550/1, 550/3, 550/4, 550/8, 550/9, 
551/1,  551/2,  551/3,  551/4,  551/5,  551/6,  551/7,  551/8,  551/9,  551/13,  551/14,  551/15, 
551/16,551/17, 557/1, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 557/8, 557/9, 557/10, 557/11, 557/12, 
558,  559/1,  560/1,  560/2,  561,  562,  563,  564,  565,  569/2,  569/5,  569/6,  569/7,  569/8,  569/9, 
569/10, 569/12, 569/13, 569/14, 569/15, 569/16, 569/17, 569/18, 569/46, 569/47, 581/2, 582/2, 
585/2,  586/2,  587/2,  588/2,  589/4,  590/4,  591/4,  592/3,  593/4,  594,  595/4,  596/4,  596/5,  597, 
600/2, 602/2, 604/12, 616/4, 617/4, 618/4, 619/7, 619/8, 619/11, 620/4, 621/7, 622/4, 623/4, 624/4, 
639/1, 639/3, 640/1, 641/1, 650/1, 650/2, 650/3, 651, 652, 653/1, 655/1, 655/2, 656, 657/1, 657/2, 
658, 659/1, 661, 662/1, 662/2, 663/1, 633/2, 663/3, 665/1, 667/1, 668, 669, 670, 671/1, 672, 673, 
674, 675, 676/1, 677/1, 678, 679, 680, 681, 682, 683/1, 683/2, 683/3, 684, 685, 686, 687/1, 687/2, 
687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 688/1, 688/2, 688/3, 688/4, 688/5, 689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 690/1, 
690/2, 690/3, 690/4, 691/1, 691/2, 691/3, 692/1, 692/2, 692/3, 693, 694/2, 694/4, 695/1, 695/2, 
696/1,  696/2,  696/3,  696/4,  696/5,  696/6,  696/7,  698,  699,  700/1,  700/2,  700/3,  700/4,  700/5, 
700/6, 701, 702, 703/1, 703/2, 703/3, 703/4, 704, 705/1, 706/1,  706/3, 707/1, 708/1, 709/1, 709/4, 
710/1, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 711/6, 711/7, 711/8, 712/1, 712/2, 
715/1,  716,  717/1,  717/2,  717/3,  718,  719/1,  719/2,  720/1,  720/2,  721/2,  721/3,  721/4,  721/5, 
721/6, 721/7, 721/8, 721/9, 721/10, 721/11, 724, 725/2, 725/5, 725/6, 725/7, 725/8, 725/9, 725/10, 
726/2, 726/3, 726/4, 727/1, 733/1, 733/2, 734/1, 734/2, 734/3, 737/2, 737/10, 738/1, 744/1, 744/2, 
744/3, 744/4, 744/5, 744/6, 744/7, 744/8, 744/9, 744/10, 744/12, 744/13, 744/14, 744/15, 744/16, 
744/17, 744/18, 744/19, 744/20, 745, 746, 748/1, 748/4, 748/5, 749/1, 751/1, 754/4, 754/5, 755/2, 
755/5, 755/6, 755/7, 756/2, 756/3, 757/2, 757/3, 758/4, 759/2, 759/3, 760/2, 760/3, 760/5, 760/6, 
760/7, 760/8, 761/2, 761/3, 761/4, 762/1, 762/2, 762/3, 763/3, 764/2, 765/1, 764/2, 766, 767, 768, 
769, 770/1, 770/2, 771, 772/1, 772/2, 773, 774/1, 774/2, 777/3, 778/2, 778/3, 778/4, 778/5, 779/1, 
779/2,  779/3,  779/4,   781/1,  781/2,  781/3,  781/4,  781/5,  781/6,  781/7,  781/8,  781/9,  781/10, 
781/11, 781/12, 781/13, 781/14, 781/15, 781/16, 782/1, 782/2, 782/3, 782/4, 782/5, 782/6, 782/7, 
785/1, 785/2, 786/1, 786/2, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4, 787/5, 787/6, 787/8, 787/9, 787/10, 787/11, 
787/12, 787/13, 787/14, 790/1, 790/2, 792, 794/1, 794/2, 796/1, 797, 798, 799/1, 799/2, 799/3, 
800/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/5, 800/6, 800/7, 800/8, 800/9, 800/10, 807/1, 807/2, 808/1, 809, 
813, 814, 815, 816/1, 816/2, 817/1, 817/2, 818, 820, 822/1, 822/2, 822/3, 822/4, 822/5, 822/6, 
822/7, 822/8, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 823, 824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 824/5, 825, 826/1, 
826/2, 826/3, 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7, 827/8, 828/1, 828/2, 828/3, 829, 
830, 831/1, 831/2, 831/3, 831/4, 831/5, 832/1, 832/2, 832/3, 832/4, 832/5, 832/6, 834/1, 834/2, 
834/3, 834/5, 834/6, 834/7, 834/8, 834/9, 834/10, 834/11, 834/12, 834/13, 834/14, 834/15, 834/16, 
834/17, 83/18, 834/19, 834/20, 834/21, 834/22, 834/23, 834/24, 834/25, 834/26, 834/27, 834/28, 
834/29, 834/30, 834/32, 834/33, 834/34, 834/35, 834/36, 834/37, 834/38, 834/39, 834/40, 836/2, 
836/3, 836/4, 836/5, 836/6, 836/7, 836/8, 836/9, 836/10, 837/1, 837/3, 837/4, 837/5, 837/6, 837/7, 
837/8, 837/9, 837/10, 837/11, 837/13, 837/14, 837/15, 837/16, 837/17, 839/1, 839/2, 839/3, 839/5, 
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840/1, 840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6, 840/7, 840/8, 840/9, 840/10, 840/11, 840/12, 840/13, 
841/1, 841/3, 841/4, 841/5, 841/6, 841/7, 841/8, 841/9, 841/10, 841/11, 841/12, 841/13, 841/14, 
841/15, 841/16, 842/1, 842/2, 843/1, 843/2, 844/1, 844/3, 844/4, 845/1, 845/2, 845/3, 845/4, 845/5, 
845/7, 845/8, 845/11, 845/12, 845/13, 845/14, 845/15, 845/16, 845/17, 845/18, 845/19, 845/20, 
845/21, 845/22, 845/23, 845/24, 845/25, 845/26, 845/27, 845/28, 845/29, 845/30, 845/31, 845/32, 
845/33,  845/36,  846/1,  846/2,  846/3,  846/6,  846/9,  846/10,  846/11,  846/12,  846/13,  846/14, 
846/15, 847/10, 847/13, 847/14, 848/1, 848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 848/6, 848/7, 848/8, 849/1, 
49/3, 849/4, 849/5, 849/6, 849/7, 849/8, 849/9, 849/10, 849/11, 849/12, 849/13, 850, 851/2, 851/4, 
852/1, 852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 852/7, 852/8, 852/9, 852/10, 852/11, 852/13, 852/14, 
852/15, 852/16, 852/17, 852/18, 852/19, 855/1, 855/2, 855/3, 856/2, 856/3, 857/1, 857/2, 857/6, 
857/7, 857/10, 857/11, 858/1, 858/2, 860/1, 860/2, 860/3, 860/4, 860/6, 860/7, 861/1, 862/1, 865/2, 
865/3, 868/1, 868/2, 870, 871, 872, 876/1, 876/3, 877/6, 877/7, 877/8, 878/2, 879/1, 880/1, 881/4, 
882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 883/2, 883/3, 883/4, 883/5, 883/6, 883/7, 884/4, 884/5, 884/6, 885/1, 
885/2, 886/1, 886/2, 886/3, 887, 888, 891/1, 891/2, 892, 897/2, 917/1, 917/2, 917/3, 917/4, 917/5, 
934/1, 934/2, 935/1, 935/2, 938/3, 936, 937/1, 1050/4, 1141/1, 1149/2, 1212/4, 1222/1, 1222/2, 
1222/3, 1222/4, 1222/5, 1222/6, 1222/7, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1223/4, 1223/5, 1223/6, 1223/7, 
1224,  1225/1,  1225/2,  1227/1,  1228,  1229/1,  1229/3,  1229/4,  1229/5,  122/6,  1229/7,  1229/8, 
1229/9, 1230/1, 1230/2, 1230/4, 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/7, 1231/8, 1232, 
1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1233/5, 1234/1, 1234/2, 1234/3, 1235/1, 1235/2, 1235/3, 1235/4, 
1235/5,  1236,  1237,  1238,  1239/1,  1239/2,  1240/1,  1240/2,  1240/4,  1240/5,  1241/1,  1241/2, 
1241/3, 1241/4, 1241/5, 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1242/4, 1244/1, 1244/2, 1245, 1246/1, 1246/2, 
1246/3, 1246/4, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/5, 1249/6, 
1249/7, 1249/8, 1249/9, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1250/6, 1250/7, 1251, 1252/1, 
1252/2,  1253,  1254,  1256/1,  1257/1,  1257/2,  1258/1,  1258/2,  1258/3,  1259/1,  1259/2,  1261/1, 
1261/4, 1264/1, 1264/2, 1264/3, 1264/4, 1264/5, 1265/1, 1265/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6, 
1273/1, 1273/3, 1273/4, 1273/5, 1273/6, 1273/7, 1273/8, 1274/1, 1274/2, 1275/1, 1275/2, 1276/1, 
1276/2, 1276/3, 1279, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1282/1, 1282/2, 1283/1, 
1283/2, 1288/1, 1288/2, 1289/1, 1289/2, 1290/1, 1290/2, 1291/1, 1291/2, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 
1292/4, 1293/1, 1294/2, 1294/3, 1294/4, 1294/5, 1294/6, 1294/7, 1301/1, 1301/2, 1301/4, 1301/5, 
1302,  1303,  1305/1,  1305/2,  1305/3,  1306/1,  1306/2,  1306/3,  1306/4,  1306/5,  1306/6,  1306/7, 
1306/8,  1306/9,  1306/10,  1306/11,  1306/12,  1306/13,  1306/14,  1306/15,  1306/16,  1306/17, 
1306/18,  1306/19,  1306/20,  1306/21,  1306/22,  1306/23,  1306/24,  1306/25,  1306/26,  1306/27, 
1306/28,  1306/29,  1306/30,  1306/31,  1306/32,  1306/33,  1306/34,  1306/36,  1306/37,  1306/38, 
1306/39, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1309/4, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1311/7, 
1311/8,  1311/9,  1311/10,  1311/11 ,1311/12,  1311/13,  1314/1,  1314/2,  1314/3,  1314/4,  1314/5, 
1316/1, 1317/1, 1317/2, 1317/3, 1317/4, 1317/5, 1317/6, 1318/1, 1318/2, 1318/3, 1318/4, 1318/5, 
1319/1, 1319/2, 1319/3, 1319/4, 1319/5, 1321/1, 1321/2, 1321/3, 1321/4, 1321/5, 1321/6, 1321/9, 
1322/1,  1322/2,  1322/3,  1323/1,  1323/2,  1323/3,  1324/1,  1324/3,  1326/1,  1327,  1328,  1329/1, 
1331/1, 1331/3, 1331/4, 1334/1, 1334/1, 1334/2, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1335/5, 1336/2, 
1336/3, 1336/4, 1336/5, 1336/6, 1337/1, 1337/2, 1337/3, 1337/4, 1337/5, 1337/6, 1337/7, 1337/8, 
1337/9, 1337/10, 1337/12, 1339, 1341/1, 1341/2, 1341/3, 1341/4, 1341/5, 1341/6, 1341/7, 1341/8, 
1342/1, 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/6, 1342/7, 1343/1, 1343/2, 1343/4, 1343/5, 1344/1, 1344/2, 
1344/3,  1344/4,  1344/5,  1344/6,  1344/7,  1344/8,  1344/9,  1344/10,  1344/11,  1344/12,  1344/13, 
1345/1, 1345/2, 1345/3, 1345/4, 1345/5, 1345/7, 1345/10, 1345/11, 1345/12, 1345/13, 1345/14, 
1345/15, 1345/16, 1345/17, 1347, 1348/1, 1348/2, 1348/3, 1348/5, 1348/6, 1348/7, 1349, 1351, 
1352/1, 1352/2, 1352/3, 1352/4, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1353/4, 1353/5, 1353/6, 1353/7, 1353/8, 
1353/9, 1353/10, 1353/11, 1353/12, 1353/13, 1383/14, 1353/15, 1354/1, 1354/2, 1354/3, 1534/4, 
1354/5, 1354/6, 1354/7, 1354/8, 1354/9, 1354/10, 1354/11, 1354/12, 1354/13, 1354/14, 1354/15, 
1355/1,  1355/2,  1355/3,  1355/4,  1355/5,  1355/6,  1356/1,  1356/16,  1356/17,  1358/1,  1358/2, 
1358/3, 1358/4, 1358/5, 1360, 1362/1, 1362/2, 1362/3, 1362/4, 1362/5, 1362/6, 1362/7, 1362/8, 
1362/9,  1362/10,  1362/12,  1362/13,  1362/16,  1362/17,  1362/18,  1362/19,  1362/20,  1362/21, 
1362/22,  1362/23,  1362/24,  1362/25,  1362/26,  1362/27,  1362/28,  1362/29,  1363/1,  1363/2, 
1363/3, 1363/4, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1364/2, 1364/3, 1364/4, 1364/5, 1364/6, 1364/7, 1365, 
1367/3, 1369/1, 1369/2, 1369/3, 1369/4, 1369/5, 1369/7, 1369/8, 1369/9, 1369/10, 1370/1, 1370/2, 
1373, 1377/1, 1377/2, 1380/7, 1382/5, 1382/7, 1395/6, 1397/6, 1400, 1401, 1402, 1403/2, 1406, 
1429/1, 1492/2, 1492/3, 1433/1, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1435/2, 1435/3, 1435/4, 1435/5, 1435/6, 
1435/7, 1435/8, 1435/9, 1436/1, 1436/2, 1436/3, 1436/4, 1436/5, 1436/6, 1436/7, 1436/7, 1436/8, 
1638/1, 1638/2, 1640/1, 1640/2, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1647, 1649, 1650, 1651/1, 1651/2, 
1651/3,  1658,  1659,  1660,  1661,  1663/1,  1663/2,  1664,  1665,  1666/1,  1666/2,  1667,  1668/1, 
1668/2, 1669/1, 1669/2, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675/2, 1675/3, 1675/4, 1675/5, 1675/6, 1675/7, 
1675/8,  1675/9, 1675/10, 1675/11, 1676, 1677, 1691/1,  1691/2,  1691/3,  1692, 1695/1,  1695/2, 
1695/3, 1695/4, 1695/5, 1695/6, 1696, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 1701/4, 1701/5, 1701/6, 1701/7, 
1701/8, 1701/9, 1701/10, 1701/12, 1701/13, 1701/14, 1702, 1703/1, 1703/2, 1704, 1705/1, 1705/2, 
1705/3,  1705/3,  1705/4,  1705/5,  1705/6,  1705/7,  1705/8,  1705/9,  1705/10,  1705/11,  1705/12, 
1705/14,  1705/15,  1705/16,  1705/17,  1705/18,  1705/19,  1705/21,  1705/22,  1705/23,  1705/24, 
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1705/25, 1706/1, 1706/2, 1706/3, 1706/4, 1707/1, 1707/2, 1707/3, 1707/4, 1707/5, 1708/1, 1708/2, 
1708/4, 1708/5, 1708/6, 1708/10, 1709/2, 1709/3, 1709/4, 1709/5, 1709/6, 1709/7, 1709/8, 1709/9, 
1709/10,  1709/11,  1709/14,  1709/15,  1710/1,  1710/2,  1710/3,  1710/4,  1711,  1712/1,  1712/2, 
1712/3, 1712/4, 1712/5, 1712/6, 1712/7, 1713/1, 1713/2, 1713/3, 1714/1, 1714/2, 1714/3, 1714/4, 
1714/5, 1714/6, 1715/1, 1716/1, 1716/2, 1717/1, 1717/3, 1717/4, 1717/5, 1717/6, 1717/7, 1718/3, 
1718/4, 1718/5, 1718/6, 1719, 1720/1, 1720/2, 1720/3, 1720/4, 1720/5, 1721/1, 1721/2, 1721/3, 
1721/4,  1721/6,  1721/7,  1721/8,  1721/9,  1721/10,  1721/11,  1723/2,  1723/3,  1723/4,  1723/5, 
1723/6, 1723/11, 1723/12, 1723/13, 1723/14, 1723/15, 1724/2, 1724/3, 1724/4, 1724/5, 1724/6, 
1724/7,  1724/8,  1724/9,  1724/10,  1724/11,  1724/12,  1724/13,  1724/14,  1724/15,  1724/16, 
1724/17,  1724/18,  1724/19,  1724/20,  1724/21,  1724/22,  1724/23,  1724/24,  1724/25,  1724/27, 
1724/28, 1726/2, 1728/1, 1728/2, 1729, 1730/1, 1730/2, 1730/3, 1731, 1732/2, 1732/3, 1732/7, 
1732/8, 1732/9, 1733/1, 1733/2, 1733/3, 1733/4, 1733/5, 1733/6, 1733/7, 1733/8, 1733/9, 1733/10, 
1733/11,  1733/12,  1733/13,  1733/14,  1733/15,  1733/16,  1733/18,  1733/19,  1733/20,  1733/21, 
1733/22, 1733/23, 1733/24, 1733/25, 1733/26, 1733/27, 1734, 1735/6, 1735/7, 1735/8, 1735/11, 
1735/12,  1735/13,  1735/14,  1735/18,  1735/19,  1735/20,  1735/21,  1735/22,  1735/30,  1735/33, 
1735/34, 1735/36, 1735/37, 1735/38, 1735/43, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1736/4, 1736/5, 1736/6, 
1736/8,  1744, 1745, 1746/1, 1746/2, 1746/3, 1746/4, 1747, 1748, 1749, 1751, 1756/1, 1756/2, 
1756/3, 1756/4, 1756/5, 1759, 1760, 1763, 1768, 1774, 1796, 1844, 1846, 1847/2, 1851/1, 1851/2, 
1851/3,  1851/4,  1854/2,  1855/1,  1855/2,  1855/3,  1855/4,  1855/5,  1855/6,  1951,  1952,  1953/1, 
1953/2, 1953/3, 1953/5, 1953/6, 1957/1, 1960/1, 1960/3, 1960/4, 1960/5, 1960/6, 1960/7, 1960/8, 
1960/9,  1960/10,  1961,  1964/1,  1964/2,  1964/4,  1964/6,  1964/8,  1964/8,  1964/10,  1964/11, 
1964/12, 1964/13, 1964/14, 1964/16, 1964/17, 1964/18, 1964/19, 1966/1, 1967/2, 1970/1, 1970/2, 
1970/3,  1970/4,  1970/5,  1970/6,  1970/7,  1970/8,  1970/9,  1970/10,  1970/11,  1970/12,  1970/13, 
1970/14,  1970/15,  1970/16,  1970/17,  1970/18,  1970/19,  1970/20,  1970/21,  1970/22,  1970/23, 
1970/24,  1970/25,  1970/26,  1970/27,  1970/28,  1970/29,  1970/30,  1971/1,  1971/2,  1971/3, 
1971/4,1971/5, 1971/6, 1972/1, 1972/2, 1973/1, 1973/2, 1973/3, 1974/1, 1974/2, 1974/3, 1974/5, 
1976/1, 1976/2, 1977/1, 1977/2, 1978/1, 1978/2, 1978/3, 1978/7, 1978/8, 1979/2, 1979/3, 1979/4, 
1979/6,  1979/9,  1981,  1982,  1983,  1984/1,  1984/2,  1984/3,  1984/4,  1984/5,  1984/6,  1984/8, 
1984/9, 1984/10, 2000/2, 2000/3, 2010/3, 2011/1,2011/2, 2012, 2013/1, 2013/2, 2013/3, 2013/4, 
2013/5, 2013/6, 2013/7, 2013/8, 2013/9, 2013/10, 2013/11, 2013/12, 2013/13, 2013/14, 2013/15, 
2013/16,  2013/17,  2013/18,  2013/19,  2013/20,  2013/21,  2013/22,  2013/23,  2014/1,  2014/2, 
2014/3, 2014/4, 2014/5, 2014/6, 2014/7, 2015/1, 2015/2, 2015/3, 2015/4, 2016/1, 2016/2, 2016/3, 
2016/4, 2016/5, 2017/1, 2017/2, 2017/3, 2017/4, 2018/2, 2018/3, 2018/5, 2018/7, 2018/8, 2018/9, 
2018/11,  2018/14,  2018/15,  2018/17,  2021/1,  2023/1,  2023/2,  2051/1,  2051/2,  2051/3,  2052/1, 
2052/2, 2052/3, 2054, 2055/1, 2055/2, 2056/1, 2056/2, 2056/3, 2056/4, 2056/5, 2058/1, 2058/2, 
2058/3, 2058/4, 2058/5, 2058/6, 2058/7, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2059/4, 2060/1, 2060/2, 2060/3, 
2060/4, 2060/5, 2062, 2063/1, 2063/2, 2063/3, 2063/4, 2065/1, 2065/2, 2066/1, 2066/2, 2066/3, 
2066/4, 2066/5, 2066/6, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2067/5, 2067/6, 2067/7, 2068/1, 2068/2, 
2068/3, 2068/4, 2068/5, 2068/6, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2069/4, 2069/5, 2115/2, 2115/3, 2116/2, 
2116/3, 3102/2, 3103/2, 3103/3, 3103/4, 3104/1, 3105/1, 3105/3, 3106/2, 3106/4, 3106/5, 3107/2, 
3107/2, 3107/8, 3107/9, 3108/1, 3110/3, 3111/2, 3112/4, 3113/4, 3121, 3122, 3129, 3131, 3132 

Delovi katastarskih parcela predvi|enih za formirawe saobra}ajnica  su 
uzeti  u  obzir  pri  popisu  katastarskih  parcela  u  okviru  gra|evinskog  podru~ja. 
Formirawe katastarskih parcela  za  navedene saobra}ajnice bi}e odre|eno kroz 
planove ni`eg reda.

U  slu~aju  neuskla|enosti  tekstualnog  i  grafi~kog  dela  plana,  merodavan  je 
grafi~ki.
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1.2.2.  Циљеви и задаци плана

Mnoga planska re{ewa iz prethodnog GUP-a Bawe Koviqa~e nisu 
realizovana, pa samim tim povod za izradu plana ~ini:

-  neuskla|enost planiranih namena,  sadr`aja i uslova izgradwe sa 
potrebama tr`i{ta

- neuskla|enost planskog dokumenta sa novom zakonskom regulativom 
- potrebe za novom, obimnijom izgradwom
- racionalnije kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta

U  me|uvremenu  se  promenila  identifikacija  samog  mesta.  Mnogi  pogoni 
(industrijski i drugi) nisu vi{e u funkciji, dosta je izbeglih i prognanih lica. 
Veliki  je  broj  zahteva  za  izgradwom privrednih  i  uslu`nih  objekata  {to  stari 
Generalni urbanisti~ki plan nije mogao da isprati. Postoji i odre|en broj zahteva 
za  izgradwom  vi{espratnih,  vi{eporodi~nih  objekata  u  zonama  individualnog 
stanovawa koje su predimenzionisane.

Planom  generalne  regulacije  Bawe  Koviqa~e  odre|uje  se  dugoro~na 
projekcija razvoja i prostornog ure|ewa naseqa, kao i osnovna regulacija i pravila 
gra|ewa.

Bawa  Koviqa~a  pripada  grupi  urbanih  bawskih  naseqa.  Karakter  ovog 
naseqa je posledica, dugogodi{wih ulagawa u sme{tajne i zdravstvene kapacitete 
Bawe. To je ujedno i bio prioritet, kao i osnovna namena ovog prostora. Sekundarni 
prioritet  predstavqaju  turisti~ko-ugostiteqski  kapaciteti,  koji  su  lokacijski 
prvenstveno vezani za bawsko-le~ili{ne objekte, a delimi~no za vrhove Gu~eva i 
pojedine zone oko Drine.

Generalna  planska  organizacija  Bawe  Koviqa~e  treba  da  ima  slede}i 
razvojni koncept:

1) Osnovne  zdravstveno  le~ili{ne  vrednosti  Bawe  sa  parkom  i 
prate}im prostorom treba da dobiju prioritet i za{titu u organizaciji i nameni 
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prostora,  kako bi se  potvrdio i  republi~ki zna~aj  ovog zdravstveno-turisti~kog 
centra. Osim le~ili{nog Bawa treba da dobije i karakter mesta za odmor, zabavu, 
sport, rekreaciju i provod.

2) Slede}i  po  prioritetu  su  turisti~ko  ugostiteqski  kapaciteti  i 
najvi{e se koncentri{u uz bawsko le~ili{ne kapacitete u pojasu oko Drine i na 
Gu~evu.

3) Pre nekoliko decenija Gorwa i Dowa Koviqa~a su bili dva odvojena 
naseqa,  a  danas  je  do{lo  do  me|usobnog  povezivawa  i  ostvarene  mnogo  boqe 
komunikacije {to je svakako ekonomi~nije sa aspekta organizacije prostora, te ovu 
vezu treba daqe unapre|ivati i nadogra|ivati.

4) Stanovawe  treba  i  daqe  stimulisati.  U  stanovawu  dominira 
individualna stambena izgradwa dok je kolektivna skromno zastupqena. U obodnim 
zonama Bawe prisutna je vikend izgradwa koja po svojim kapacitetima uglavnom ne 
mo`e da se ukqu~i u {iru turisti~ku ponudu. Zone stambene izgradwe nisu do kraja 
izgra|ene,  a  mogu}e  su  dogradwa,  adaptacija  i  rekonstrukcija.  S  obzirom  na 
karakteristike Bawe kao naseqa  u prostornoj organizaciji se i daqe uz ograni~ewa 
odre|uju zone vikend stanovawa, a odre|eni stambeni objekti su gra|eni ili }e biti 
gra|eni  kao  vile.  U  delovima  podru~ja  GP-a  daqim  od  centra  grada  prostor  se 
organizuje  tako  da  pojedine  parcele  imaju  sadr`aje  pogodne  i  za  me{ovita 
doma}instva.  Odre|ene  postoje}e  zone  mewaju  namenu  ili  se  destimuli{u ako  se 
nalaze  u  posebnim  zonama  za{tite  na  terenima  sa  nagibom  ve}im  od  30%  ili 
nepovoqnim in`ewersko-geolo{kim karakteristikama.

5) Plansko re{ewe se elasti~no prilago|ava i za potrebe kombinacija 
namena  (prete`na  dopunska  i  prate}a  namena),  uz  naravno  po{tovawe 
kompatibilnosti planiranih sadr`aja.

6) Jedina  privredno  industrijska  zona  se  i  daqe  nalazi  oko  drvnog 
kombinata ,,Novi dom,, ~ija lokacija je i ranijim generalnim planom predvi|ena za 
drugu namenu. Predmetnoj lokaciji treba dodeliti nove sadr`aje obzirom da je to 
centralni deo Bawe, koji se naslawa na najva`nije saobra}ajnice u nasequ.

U  Bawi  je  disperzivno  razme{ten  ve}i  broj  punktova  proizvodnog  i  uslu`nog 
zanatstva te trgovine. Me|utim trgovina u kvalitativnom pogledu nije adekvatno 
zastupqena.

7) Drumski i `elezni~ki saobra}aj su me|usobno sinhronizovani, ali je 
ovaj saobra}ajni koridor problemati~an ne samo zbog tranzitnog saobra}aja, ve} i 
kao ograni~avaju}i faktor za povezivawe Bawe sa desnom obalom Drine.

8) Infrastrukturna opremqenost Bawe je zadovoqavaju}a ali se ose}aju 
i odre|eni nedostatci vezani za o~uvawe kvaliteta `ivotne sredine. To se pre svega 
odnosi na evakuaciju fekalnih i otpadnih voda kao i na grejawe u zimskom periodu. 
Nedovoqno  je  razvijena  infrastuktura  za  prihvat  velikih  vodapri  obilnijim 
padavinama.

9) Kultura,  informisawe,  sport  i  rekreacija  nisu  adekvatno 
zastupqeni,  a  u  skladu  sa  primarnim karakterom  naseqa,  i  potrebno  ih  je  daqe 
unapre|ivati.

10) Proizvodwa  zdrave  hrane  (proizvodwa  i  prerada  vo}a  i  povr}a, 
proizvodwa i prerada {umskih plodova, uzgajawe lekovitog biqa, proizvodwa meda 
i sl.) treba da postane opredeqewe u ciqu promovisawa razvoja bawskog podru~ja.  

Osnovni koncept je da se Bawa ne razvija kao iskqu~ivo zdravstveni, bawski 
centar  ve}  kao  op{ti  turisti~ki  centar  orijentisan  na  razli~ite  kategorije 
turista. U tom smislu je od posebne va`nosti aktivirawe svih potencijala u nasequ 
(kompletirawe  ponude  sportsko-rekreativnog  sadr`aja,  prezentacija  kulturno-
istorijskog  nasle|a,  ure|ivawe  rekreativno-zabavnog  centra  u  priobaqu  Drine), 
razvoj  razli~itih  oblika sme{tajnih  i  ugostiteqskih kapaciteta,  kompletirawe 
infrastrukture.

Novi  urbanisti~ki  plan  je  pre  svega  plan  postoje}eg  naseqa  i  wegovih 
potencijala. Realna procena materijalnih i prostornih mogu}nosti naseqa, kao i 
afirmacija wegovih glavnih vrednosti, su osnov za planirawe izvesne budu}nosti u 
sredworo~nom periodu.

Najva`niji programski ciqevi urbanisti~kog plana proisti~u iz motiva za 
izradu plana kao i pretpostavki vezanih za okolnosti u kojima se donosi plan i u 
kojima }e plan biti primewivan.  Programski ciqevi urbanisti~kog plana su  od 
op{teg  zna~aja  za  naseqe  i  imaju  kako  operativni,  tako  i  strate{ki  karakter. 
Opredeqewa  stanovni{tva  i  dru{tvene  zajednice  u  pogledu  navedenih  ciqeva  i 
re{ewa za urbanisti~ki plan bi}e proveravana tokom izrade plana.

 Osnovni programski ciqevi i principi koji su bitni za pripremu plana su:
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- Nephodno  je  da  Bawa  Koviqa~a  iskoristi  prednosti  svog  povoqnog 
strate{kog polo`aja u odnosu na va`ne komunikacione pravce (magistralni put M-4 
[abac-Qubovija i `elezni~ku prugu Ruma-Zvornik) 

- Odr`ivi razvoj je preduslov kvalitetnog `ivota u nasequ. To podrazumeva 
identifikaciju, sanaciju i o~uvawe neobnovqivih prirodnih resursa. Time se sti~u 
uslovi  za  stvarawe kvalitetnog  `ivotnog  okru`ewa kroz  dugoro~na  sagledavawa 
razvoja naseqa kao celine i planiranih graditeqskih poduhvata posebno.

- Plan  generalne  regulacije  se  uglavnom  orijenti{e  na  kori{}ewe 
potencijala postoje}eg naseqa sa ciqem efikasnijeg i uravnote`enijeg ostvarivawa 
uloge i zna~aja postoje}eg gra|evinskog fonda u planirawu, kori{}ewu i razvoju 
naseqa.

- Vitalna  podr{ka  osnovnim  ciqevima  Plana  generalne  regulacije  je 
unapre|ivawe  funkcionisawa  postoje}e  saobra}ajne  mre`e  (asfaltirawe 
postoje}ih ulica) i planirawe nove (trasirawe novih ulica radi aktivirawa gra|
evinskog zemqi{ta), kao i uskla|eno infrastrukturno opremawe prostora naseqa 
tehni~kim i komunalnim sistemima.

- Predmetni  plan  treba  da  pru`i  osnov  za  aktivirawe  postoje}ih 
proizvodnih potencijala i  zaokru`ivawe postoje}ih radnih zona,  kao i uskla|en 
prostorni i urbano tehni~ki okvir za perspektivne privredne aktivnosti.

- Jedan  od  va`nih  ciqeva  koji  treba  da  bude  ostvaren  je  i  definisawe 
prostornih kriterijuma, standarda i normativa za pra}ewe kvaliteta stanovawa i 
poboq{awe infrastrukturne opremqenosti. Iskori{}avawem postoje}ih neizgra|
enih  povr{ina  u  nasequ  }e  se  ostvariti  homogenizacija  urbanizovanog  tkiva 
naseqa.

- Unapre|ewe uslova `ivota na prostorima nelegalne stambene izgradwe, i 
integrisawe ovih podcelina u tkivo grada, na lokacijama za koje se utvrdi da je to 
mogu}e i opravdano je jedan od bitnih ciqeva Plana generalne regulacije.

- Afirmacija javnih prostora i ambijentalnih celina, ~uvawe i afirmacija 
za{ti}enih spomenika kulture kao i kvalitetnih vizura i silueta bawe, treba da 
unaprede identitet Bawe Koviqa~e.

- Plan  generalne  regulacije  treba  da  defini{e planske  okvire  i  mere  za 
o~uvawe  vodnih,  poqoprivrednih,  {umskih  i  slobodnih  povr{ina,  postoje}ih 
zelenih kompleksa na Gu~evu, kao i obala reke Drine.

- Ve}i  udeo  konkretnih  regulacionih  re{ewa  u  planskom  dokumentu,  ja~i 
akcenat na realizaciju plana, kao i elemente za odlu~ivawe o neposrednoj izgradwi 
na delovima naseqa za koje nije neophodna izrada regulacionih planova.

- Ugra|ene instrumente za pra}ewe efekata sprovo|ewa plana i kriterijume 
za teku}e izmene i dopune u skladu sa aktuelnim potrebama i novim uslovima.

- Specifi~nost nove generacije planova koje }e najaviti novi Generalni plan 
Bawe Koviqa~e }e biti puna transparentnost, medijska pokrivenost, za{tita javnog 
interesa i obezbe|ivawe samostalnijeg ure|ewa ostalog gra|evinskog zemqi{ta (od 
strane pojedina~nih investitora).

- Novi plan naseqa se bazira na metodu kontinualnog planirawa kao u ve}ini 
evropskih zemaqa- Plan generalne regulacije se sistematski mewa u planom predvi|
enom periodu od nekoliko godina (sredworo~ni period) umesto ~ekawa da protekne 
20-tak godina.

Istovremenost  dugoro~ne  i  operativne  dimenzije  plana  zahteva 
permanentno  uskla|ivawe,  dopuwavawe  osnovnog  koncepta,  kao  i  instrumenata 
plana, koji omogu}avaju reagovawe na neposredne zahteve aktuelnih investitora.

Operativni karakter plana bi}e postignut kroz planom predvi|ene mere za 
sprovo|ewe  opredeqenih  re{ewa  na  takav  na~in  da  procedura  primene  bude 
maksimalno  pojednostavqena.  Sprovo|ewe  plana  }e  se  vr{iti  kroz  izradu 
pojedina~nih  regulacionih  planova  samo  za  delove  naseqa  u  kojima  predstoji 
zna~ajna  investiciona  gradwa  ili  promena  regulacije  i  vlasni~kih  odnosa.  Za 
delove u kojima se ne}e mewati osnovna namena prostora i regulacija,  procedura 
sprovo|ewa  plana  bi}e  pojednostavqena.  Tu  su  kao  instrumenti  za  sprovo|ewe 
generalnog plana (davawe pojedina~nih uslova i odobrewa za izgradwu) predvi|eni 
projekti (koje }e raditi investitori za potrebe parcelacije i preparcelacije) i 
Izvodi iz plana (na zahtev pojedina~nih investitora).  

Predvideti  izgradwu  `i~are  sa  gondolom  od  centra  Bawe  Koviqa~e  do 
Gu~eva  (Spomenik,  Planinarski  dom ili  neka  druga  fokalna  ta~ka)kao  i  vetro-
parkova.

2.2.3.  Садржај  Плана  генералне регулације  Бање Ковиљаче
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Планом  генералне  регулације   Бање  Ковиљаче,  као  основним  стратешким 
документом у наредном периоду , утврђују се дугорочне основе организације уређења, 
заштите  и  коришћења  простора  општине;  правци  урбанизације  и  уређења  насеља  у 
општини; начела и критеријуми заштите и коришћења природних ресурса, као и начела и 
критеријуми заштите животне средине, природне и културне баштине.

A. TEKSTUALNI DEO PLANA
1.0. UVOD

1.1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV
1.2. GRANICA OBUHVATA PLANA
1.3. POLO@AJ BAWE KOVIQA^E U OP[TINI LOZNICA
1.4. POVOD ZA IZRADU PLANA
1.5.  CIQEVI   URE\EWA SA  OSNOVNOM  KONCEPCIJOM  IZGRADWE 
NASEQA

2.0. OSNOVNA PROSTORNA I FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA NASEQA
       I  PODELA NA JAVNO I OSTALO ZEMQI[TE
3.0. PODELA NA ZEMQI[TE ZA JAVNE I OSTALE NAMENE
4.0. PRIRODNI  USLOVI  KORI[]EWA TERENA I IZGRADWE OBJEKATA

4.1. GEOLO[KE  KARAKTERISTIKE  TERENA
4.2. HIDROGEOLO[KE  KARAKTERISTIKE TERENA
4.3 SEIZMI^NOST  TERENA
4.4. IN@EWERSKO  GEOLO[KE  KARAKTERISTIKE TERENA
4.5. KLIMATSKE  KARAKTERISTIKE
4.6. PEDOLO[KE  KARAKTERISTIKE
4.7. BIOGEOGRAFSKE   KARAKTERISTIKE

5.0.STANOVNI[TVO
5.1. PRIRA[TAJ  STANOVNI[TVA
5.2. PRIRODNO I  MEHANI^KO  KRETAWE  STANOVNI[TVA
5.3. KRETAWE  BROJA  DOMA]INSTAVA
5.4. ZAKQU^NE  OCENE O STANOVNI[TVU

6.0. STANOVAWE
7.0.PRIVREDA

7.1. POLITIKA UPRAVQAWA I URE\EWA GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
U     BAWI KOVIQA^I

8.0. JAVNE SLU@BE  I OBJEKTI
8.1. OBJEKTI  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

9.0.SAOBRA]AJ
9.1. DRUMSKI SAOBRA]AJ

9.1.1. Analiza postoje}e mre`e saobra}ajnica
9.1.2. Pe{a~ki tokovi
9.1.3.Parkirawe
9.1.4. Autobuski saobra}aj
9.1.5. Stanice za snabdevawe gorivom

9.2. @ELEZNI^KI SAOBRA]AJ
9.3. ZAKQU^CI ANALIZE POSTOJE]EG STAWA SAOBRA]AJA
9.4.  PLAN SAOBRA]AJA    

9.4.1. Razvojne mogu}nosti
9.4.2. Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za izgradwu saobra}ajnica
9.4.3.  Razvoj `elezni~kog saobra}aja
9.4.4. Ciqevi
9.4.5. Koordinate osovinskih ta~aka

10.0. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
10.1.   ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

10.1.1. Osnovne karakteristike postoje}eg stawa 
10.1.2. Правила уређења
10.1.3. Pravila gra|ewa

10.2.ПТТ  - саобраћај и телекомуникације
10.2.1. Osnovne karakteristike postoje}eg stawa 
10.2.2. Правила уређења
10.2.3. Pravila gra|ewa

10.3. TOPLIFIKACIJA I GASIFIKACIJA
10.3.1. Toplifikacija
10.3.2. Gasifikacija
10.4. HIDROTEHNI^KA INFRASTRUKTURA
10.4.1. Vodosnabdevawe
10.4.2. Kanalisawe otpadnih voda
10.4.2.1.Fekalna kanalizacija
10.4.2.2.Ki{na kanalizacija
10.4.3. Hidrografska mre`a-odbrana od poplava
10.4.4. Pravila ure|ewa i gra|ewa
10.4.4.1. Vodosnabdevawe
10.4.4.2. Kanalisawe otpadnih voda
10.4.4.2.1.Fekalna kanalizacija
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10.4.4.2.Ki{na kanalizacija
10.4.4.3. Hidrografska mre`a

11.0. ZELENE POVR[INE
12 .0.  TURIZAM
13.0. OBJEKTI I ZONE ZA[TITE U BAWI KOVIQA^I

13.1. ZONE POJASA ZA[TITE BAWSKO-LE^ILI[NIH
          KAPACITETA U BAWI KOVIQA^I

13.2. ZONE I POJASEVI SANITARNE ZA[TITE OBJEKATA
          VODOSNABDEAVWA U BAWI KOVIQA^I

13.3. ZA[TITA GRADITEQSKOG NASLE\A BAWE KOVIQA^E
13.3.1 Nepokretna kulturna dobra

14.0. MERE ZA[TITE @IVOTNE SREDINE
14.1.1 Mere za{tite voda
14.1.2. Mere za{tite vazduha i za{tite od buke
14.1.3. Mere za{tite zemqi{ta
14.1.4. Mere ozelewavawa
14.1.5. Mere upravqawa otpadom
14.1.6.  Mere  upravqawa biodiverzitetom i  obnovqivim prirodnim 
resursima
14.1.7. Mere upravqawa izradom prostornih i urbanisti~kih planova
14.1.8. Za{tita prirode
14.1.9. Mere za{tite od elementarnih nepogoda
14.1.10. Preventivne mere za{tite u smislu seizmi~nosti
14.1.11. Preventivne mere za{tite od vetra
14.1.12. Preventivne mere za{tite od po`ara

14.2. ZA[TITA VAZDUHA
14.3. ZA[TITA ZEMQI[TA
14.4. ZA[TITA VODA
14.5. ZA[TITA OD BUKE

15.0 PRAVILA I USLOVI ZA OBEZBE\EWE NESMETANOG KRETAWA
            DECE, STARIH, HENDIKEPIRANIH I INVALIDNIH LICA

 16.0.  MERE  ZA[TITE  OD  RATNIH  RAZARAWA  I    OBEZBE\EWA 
POTREBA      ODBRANE ZEMQE
17.0. MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI IZGRADWE
18.0. PRAVILA GRA\EWA

18.1. TIPI^NE NASEQSKE CELINE I PROSTORNI SISTEMI
18.2. OP[TA PRAVILA GRA\EWA
18.3. PRAVILA GRA\EWA U TIPI^NIM NASEQSKIM CELINAMA 
I    PROSTORNIM SISTEMIMA
18.3.1. PROSTORNI SISTEM 1 (PS1)

KOMPLEKS  BAWSKOG  PARKA  SA  BAWSKIM  LE^ILI[TEM  U  U@OJ 
ZONI GLAVNOG CENTRA NASEQA

18.3.2. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 2 (TNC2)
             U@A ZONA GLAVNOG CENTRA NASEQA

18.3.3. PROSTORNI SISTEM 3 (PS3)
ZONA  ZA[TITE  KOMUNALNOG  IZVORI[TA  VODOSNABDEVAWA 

„ZELENICA

18.3.4. PROSTORNI SISTEM 4 (PS4)
ZONA  ZA[TITE  KOMUNALNOG  IZVORI[TA  VODOSNABDEVAWA 
„GORWE POQE-TUBI]I

18.3.5. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 5 (TNC5)
             [IRA ZONA GLAVNOG  CENTRA NASEQA UZ KORIDOR M4

18.3.6. PROSTORNI SISTEM 6 (PS6)
             PROIZVODNA ZONA

18.3.7. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 7 (TNC7)
ZONA  STANOVAWA  SREDWIH  GUSTINA  U  [IROJ  ZONI  GLAVNOG 

CENTRA NASEQA- ILIXA
18.3.8. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 8 (TNC8)

ZONA  STANOVAWA  SREDWIH  GUSTINA  U  [IROJ  ZONI  GLAVNOG 
CENTRA NASEQA - ZONA URBANIH VILA ISTOK

18.3.9. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 9 (TNC9)
ZONA  STANOVAWA  SREDWIH  GUSTINA  U  [IROJ  ZONI  GLAVNOG 
CENTRA NASEQA- ZONA URBANIH VILA ZAPAD

18.  3.10. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 10 (TNC10)  
ZONA NISKIH GUSTINA STANOVAWA U RURALNOM PODRU^JU-

GORWA KOVIQA^A
18.3.11. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 11 (TNC11)

ZONA NISKIH GUSTINA STANOVAWA U RURALNOM PODRU^JU-ZONA 
‘AUTO KAMPA’ U GORWOJ KOVIQA^I
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18.3.12. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 12 (TNC12)
ZONA NISKIH GUSTINA STANOVAWA U RURALNOM PODRU^JU-  ZONA 

JEDNOPORODI^NOG I VIKEND STANOVAWU U GORWOJ KOVIQA^I
18.3.13. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 13 (TNC13)

ZONA  JEDNOPORODI^NOG  STANOVAWA  NISKIH  GUSTINA  IZVAN 
GLAVNOG CENTRA NASEQA

18.3.14. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 14 (TNC14)
ZONA  JEDNOPORODI^NOG  I  VIKEND  STANOVAWA  NISKIH 
GUSTINA,TURISTI^KO  -  UGOSTITEQSKIH  SME[TAJNIH 
KOMPLEKSA  I  KOMPLEKSA  POQOPRIVREDE  I  STO^ARSTVA  U 
PLANINSKOM PODRU^JU GU^EVO

18.3.15. PROSTORNI SISTEM 15 (PS15)
              [UME U PLANINSKOM PODRU^JU GU^EVO

18.3.16. PROSTORNA CELINA 16 (PS16)
             ZNAMENITO MESTO SA SPOMENI^KIM OBELE@JEM

18.3.17. PROSTORNI SISTEM 17 (PS17)
              PRIOBAQE REKE DRINE

18.4. PRAVILA GRA\EWA ZA OSTALE NAMENE
18.4.1. TERCIJALNE  DELATNOSTI 
18.4.2. OBRAZOVAWE
18.4.3. SOCIJALNE  POTREBE
18.4.4. ZDRAVSTVO
18.4.5. VERSKI OBJEKTI
18.4.6. KOMUNALNI  I INFRASTRUKTURNI OBJEKTI
18.4.6.1. Grobqa
18.4.6.2. Zelena pijaca i prodaja zanatskih proizvoda
18.4.7. AUTOBUSKA I @ELEZNI^KA STANICA
18.4.8. JAVNO ZELENILO
18.4.8.1. Parkovi
18.4.8.2. Drvoredi

18.4.8.3.Pravila gra|ewa
18.4.9. SPORTSKO-REKREATIVNE POVR[INE

18.4.9.1. Pravila ure|ewa
18.4.9.2. Pravila gra|ewa
18.4.10. ZA[TITNO ZELENILO
18.4.10.1.Pravila ure|ewa
18.4.10.2.Pravila gra|ewa
18.4.11. POQOPRIVREDNO  ZEMQI[TE
18.4.11.1. Pravila ure|ewa
18.4.11.2. Pravila gra|ewa
18.4.12. PRIOBAQE I VODENE POVR[INE
18.4.12.1. Pravila ure|ewa
18.4.12.2. Pravila gra|ewa

19.0. BILANS POVR[INA
20.0. SMERNICE ZA SPROVO\EWE PLANA

20.1. IZRADA URBANISTI^KIH PLANOVA NI@EG REDA
20.2. OSTALE SMERNICE 

20.2.1. Razrada uslova definisanih planom
20.2.2. Zahtevi za izradu dodatne dokumentacije
20.2.3.  Izdavawe  odobrewa  za  gradwu  na  lokacijama  za koje  je  obavezno 
dono{ewe plana ni`eg reda
20.2.4.  Izdavawe Odobrewa za izgradwu na lokacijama za koje je  obavezno 
dono{ewe urbanisti~og projekta
20.2.5. Izdavawe Odobrewa za  izgradwu na lokacijama  koje  su  pokrivene 
va`e}im  planovima  koji  su  doneti  po  prethodnim  zakonima  (Detaqni 
urbanisti~ki planovi i Regulacioni planovi
20.2.6. Organizacija i namena prostora 
20.2.7. Objekti i mre`a infrastrukture
20.2.8. Smernice za za{titu `ivotne sredine

GRAFI^KI DEO
List 1    Situacija sa granicom obuhvata
List 2    Gra|evinsko podru~je sa povr{inama javne namene
List 3    Plan namene povr{ina
List 4    Tipi~ne naseqske celine i prostorni sistemi
List 5    Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije
List 6    Plan hidrotehni~ke infrastrukture

                List 6.1.   Vodosnabdevawe
                 List 6.2.   Fekalna kanalizacija
              List 6.3.   Hidrografska mre`a i slivna podru~ja

List 7    Plan elektroenergetske infrastrukture
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List 8    Plan TT i KDS infrastrukture
List 9    Plan toplifikacije
List 10  Smernice za sprovo|ewe Plana

2.2.4.  Однос са другим плановима и програмима

Генерални  утбанистички  план  Бање  Ковиљаче   је  основни  стратешко-развојни 
документ којим су, између осталог, дефинисана основна опредељења и циљеви просторног 
развоја, постизање рационалније организације и уређења простора, усклађивањем његовог 
коришћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  створеним 
вредностима, и са потребама дугорочног социјалног и економског развоја. 

Полазећи од стања животне средине , као и од потребе усклађивања планираног 
развоја привреде,  становништва и насеља са заштитом и унапређењем животне средине, 
Планом  генералне  регулације  Бање  Ковиљаче  је  урађена  просторно-регионална 
диференцијација животне средине. Према истом документу, у овој категорији су локалитети 
код којих ће се и даље јављати прекорачење граничних вредности загађивања класичним 
загађивачима,  али  ће  бити  елиминисна  радијациона  загађивања,  као  и  загађивања 
канцерогеним и мутагеним материјама.

У  погледу  прекограничног  загађивања,  дефинисана  је  обавеза  Републике  да 
заштиту  вода  у  сливу  Дрине  решава  у  договору  са  бившом  Републиком  БиХ,  као  и 
контролом загађивача на територији Србије.

Сви  циљеви  дефинисани  овим  планом,  представљају  и  основне  циљеве  развоја 
Бање  Ковиљаче,  као  би  се  положај  и  постојеће  карактеристике  овог  простора  што 
ефикасније искористиле кроз што бољу функционалну интегрисаност простора  са планом 
генералне регулације Бање Ковиљаче и непосредног окружења, где се конкретно мисли на 
међудржавну  сарадњу  и  погранични  положај  у  односу  на  Републику  Српску,  као  и 
развијање што боље саобраћајне и економске интеграције . Дефинисани су следећи циљеви:

-Заустављање даље деградације простора, угрожавања и уништавања природних 
ресурса, сузбијање непланске изградње и ненаменског коришћења простора;

-Равномерни размештај становништва, привредних и других активности, подстицај 
развоја недовољно развијених подручја;

-Усклађени регионални развој;
-Усклађивање организације, уређења и коришћења простора,
-Заштита животне средине.

2.2.5. Разматрана питања и проблеми угрожавања и заштите животне 
средине

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

У  погледу  заштите  животне  средине  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  Бањи Ковиљачи 
такође је и последица грејања (котларнице и индивидуална ложишта) и одвијања саобраћаја. 

Воде 
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. 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

. Земљиште  на  подручју   Бање  Ковиљаче угрожено  је  загађивањем  од  вода  . 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.

Специфичан  облик  угрожавања  земљишта  представља  непланска  изградња 
објеката. Угрожени простор представљају приградска насеља БањеКовиљаче, Последица је 
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интензиван  утицај  на  природно-еколошке  вредности  простора  чиме  се  умањује  његова 
биолошка и естетска вредност.

ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ 
 Град Loznica  би  требала  да  донесе Odluku  o  zonama  za{tite  izvori{ta 

ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ , као што је то урађено за  vodosnabdevawa " Zelenica" jo{ 1988 
godine, a 1998 godine Skup{tina op{tine Loznica donela je novu odluku koja pokriva i 
"Gorwe  poqe"  i  kojom  su  definisane  zone  sanitarne  za{tite  regionalnog  izvori{ta 
vodosnabdevawa. 

У ЦИЉУ  РЕГИСТРОВАЊА  СВИХ  ПОТЕНЦИЈАЛНИХ  ЗАГАЂИВАЧА  ИЗВОРИШТА 
ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ  ПОТРЕБНО ЈЕ ИЗРАДИТИ КАТАСТАР ЗАГАЂИВАЧА, како би се 
урадила процена угрожености термоминералне воде.

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

постоје  јер  се  до  сада  нису  спроводила  одговарајућа  мерења  нивоа  буке  у  комуналној 
средини. Извори буке који могу допринети њеном повећању изнад дозвољеног нивоа везују 
се за околину привредних објеката и најоптерећеније деонице  регионалних путева.

2.2.6.  Резултати  претходних  консултација  са  заинтересованим  органима  и 
организацијама

Током израде  Плана генералне регулације, као и Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину, обављене су консултације са представницима заинтересованих 
органа и организација. Такође, у поступку израде прибављени су и сви неопходни услови 
надлежних органа и организација.

2.2.7. Приказ варијантних решења која се односе на заштиту животне средине
На основу чланова  13.  и  15.  Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну 

средину, обрађивачи су у Извештају разматрали две варијанте, и то: варијанта да се план не 
усвоји и имплементира и варијанта да се план усвоји и имплементира. Ово је најважније 
поређење  варијантних  решења  како  би  се  приказао  избор  најповољнијег  решења  са 
становишта заштите животне средине.

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

Могући  позитивни  и  негативни  ефекти  обе  варијанте  Плана  разматраће  се  у 
варијанти да се План генералне регулације не донесе и да се развој настави по досадашњем 
тренду  и  у  варијанти  да  се   План  имплементира  и  развој  настави  према  планираним 
планским решењима.

3.  ОПИС ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
ПОДРУЧЈА ПЛАНА

3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

3.1.1. GEOLO[KE KARAKTERISTIKE TERENA

U  geolo{koj  gra|i  {ireg  terena  zastupqeni  su  uglavnom  trijaski  i 
gorwokredni  sedimenti,  koji  izgra|uju  veliku  antiklinalnu  strukturu  Gu~eva 
razlomqenu uzdu`no i popre~no ve}im brojem raseda.

Trijaske tvorevine su predstavqene kre~wacima, pe{~arima i {kriqcima, 
u dowem delu, a kre~wacima i dolomitima u gorwem. Stene izgra|uju greben Gu~eva 
(Crni vrh i Kuli{te), odnosno teren ju`no od Bawe. Za vreme sredweg trijasa u 
podriwskom  regionu  do{lo  je  na  vi{e  mesta  do  vulkanske  aktivnosti,  koja  se 
manifestovala izlivawem porfiritskih lava i obrazovawem ve}ih ili mawih masa 
porfirita, vulkanskih bre~a i tufova.

Rasedi  u  terenu  su  brojni  i  jasno  izra`eni,  izuzimaju}i  one  pokrivene 
aluvijalnim  nanosom  reke  Drine.  U  samoj  Bawi  se  zapa`a  jedan  rased  pravca 
pru`awa sever-jug, koji je prose~an sa rasedima pravca severozapad-jugoistok.

Od mineralnih sirovina u okolini pomenimo antimon, koji gradi le`i{te u 
vi{e pojava ju`no od Bawe Koviqa~e. 
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3. 1.2. HIDROGEOLO[KE  KARAKTERISTIKE TERENA

Sa hidrogeolo{kog  stanovi{ta se  mogu  izdvojiti  slede}e  tri  kategorije 
~vrstih stena:

1)  dobropropusna  (vodonosna)  sredina,  predstavqena  karstifikovanim 
kre~wacima i dolomitima sredwetrijaske starosti.

2)   slabopropusna  sredina,  koju  ~ini  kompleks  pe{~ara,  kre~waka  i 
{kriqaca doweg trijasa, i

3)  prakti~no nepropusna sredina - glavni gorwi deo paketa krednog fli{a 
i karbonski {kriqci i pe{~ari.

 
Vodonosna  sredina  Bawe  Koviqa~e  odlikuje  se  visokom  propusno{}u  i 

izda{no{}u.  U  woj  je  formirano  izvori{te za  snabdevawe stanovni{tva   Bawe 
Koviqa~e.

Tokom 2001 godine izra|en je ,,Elaborat o rezervama geotermano-mineralnih 
voda  izvori{ta  Bawe  Koviqa~e  (autor  M.Milivojevi})  na  osnovu  ~ega  su  pred 
nadle`nom republi~kom komisijom odobrene slede}e rezerve:

- Kategorija A geotermalno-mineralna voda 6 lit/sek (BK-1A)
- Kategorija B geotermalno-mineralna voda 6 lit/sek (BK-1A)
- Kategorija C1 geotermalno-mineralna voda koja se mo`e uzimati iz bunara 

BK-1A crpqewem pomo}u pumpe

3. 1.3. IN@EWERSKO  GEOLO[KE KARAKTERISTIKE TERENA

U  in`ewersko  geolo{kom  pogledu,  u  predelu  Bawe  Koviqa~e  mogu  se 
izdvojiti slede}e dve kategorije terena:

1)    tereni izgra|eni od aluvijalnih sedimenata, na u`em prostoru Bawe,  
2)  tereni  brdskog  zale|a  Bawe,  izgra|eni  od  fli{nih  sedimenata 

gorwokredne starosti.
Priobaqe  Drine  zastrveno  je  aluvijalnim  sedimentima.  To  je  kompleks 

stena  sa  mawe  vi{e  ograni~enim  svojstvima  u  pogledu  nosivosti,  naro~ito  pri 
visokim vodostajima, zbog toga se pogodnost za gra|evinsku delatnost mo`e posti}i 
eventualnim merama melioracije, prilago|avawem dubine temeqewa prirodnom tlu, 
kontrolisanim nasipawem.

     Brdsko podru~je izgra|eno od krednog fli{a pripada uslovno stabilnim 
terenima.  Stabilnost  ovakvih  terena  posledica  je  postignute  ravnote`e; 
morfologije terena (nagiba padina), geolo{kih faktora (litolo{kih i fizi~ko - 
mehani~kih karakteristika stenskih masa) i geomorfolo{kih procesa (fizi~ko i 
hemijsko raspadawe, intenzitet savremenih procesa).  

3. 1.4. KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

     Analizirano  podru~je  Bawe  Koviqa~e  nalazi  se  na  prelazu  od  niske 
Posavine  na  severu  ka  brdovitom  Podriwu  na  jugu,  koje  karakteri{e  ve}i  broj 
uglavnom niskih ostrvskih planina kao {to su Gu~evo, Borawa, Jagodwa, Sokolske 
planine, Bobija.

U  Podriwu  se  izlu~uje  ve}a  koli~ina  padavina  nego  u  Posavini,  a 
vododr`ive stene omogu}ile su pojavu ve}eg broja mawih vodotokova koji se ulivaju u 
Drinu. Na predmetnom podru~ju formirana je povoqna umerenokontinentalna klima 
sa relativno toplim i sun~anim letima, dugim trajawem sijawa sunca i umerenim 
zimama.

 Temperatura vazduha
Prose~na godi{wa temperatura vazduha u Bawi Koviqa~i kre}e se oko 11.5 

0S, pri ~emu sedam meseci (april -  oktobar)  imaju  prose~nu temperature vazduha 
iznad  100S,  dok  su  ostali  meseci  ne{to  hladniji  sa  temperaturom  ispod  100S. 
Januar  je  najhladniji  mesec  sa  prose~nom temperaturom vazduha  od  0.30S,  a  jul  je 
najtopliji mesec sa prose~nom temperaturom vazduha od 21.30S. 

Srazmerno topple zime kao i toplija jesen od prole}a ukazuju da na klimu 
Bawe  Koviqa~e  pored  lokalnih  fizi~ko  geografskih  ~inilaca  uti~u  i  vla`ne 
vazdu{ne mase.  Tropskih dana u proseku oko 30  godi{we, a letwi dani  se  pojavquju 
od marta do novembra meseca. U toku godine javqa se u proseku 77 dana sa mrazom.
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Apsolutni maksimum temperature vazduha u Bawi Koviqa~i iznosi 40,00S, a 
registrovan je u avgustu, dok je apsolutni minimum temperature vazduha zabele`en u 
februaru - 23,40S.

TABELA 1       TEMPERATURA VAZDUHA 
                      
                          a) sredwa mese~na temperatura

STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 0,3 2,6 6,9 11,6 16,3 20,0 21,3 20,9 17,0 11,8 6,3 2,6 11,5

                          b) sredwa maksimalna temperature vazduha

STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 4,5 7,0 12,3 17,3 22,5 25,9 27,7 27,9 24,0 18,1 11,3 6,1 17,0

                          v) sredwa minimalna temperature vazduha

STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A -3,2 -1,7 1,8 6,1 10,4 14,0 15,0 14,9 11,3 6,9 2,8 -0,9 6,5

                          g) apsolutna maksimalna temperature vazduha

STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 20,6 21,8 30,4 29,7 34,0 37,4 38,3 40,2 34,4 31,0 25,1 23,4 40,2

                          d) apsolutna minimalna temperature vazduha

STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A -23,4 -23,7 -12,2 -1,5 0,6 7,1 8,2 8,1 2,3 -2,0 -7,2 -15,6 -23,7

Vla`nost vazduha
Sredwa godi{wa relativna vla`nost vazduha iznosi 75,4%.  U periodu od 

oktobra do januara meseca relativna vla`nost vazduha je visoka i iznosi preko 80%. 
Najmawa vrednost relativne vla`nosti vazduha javqa se u aprilu mesecu - oko 68% 
dok je ista samo neznatno vi{a u julu i avgustu - oko 69%.

      
TABELA 2    VLA@NOST VAZDUHA

                          a) sredwi napon vodene pare (mb)
STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 5,5 5,7 6,5 9,0 13,0 17,0 17,7 17,0 15,1 11,1 7,9 6,3 11,0

                          b) relativna vla`nost vazduha
STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 83,0 78,0 72,1 68,6 72,0 71,1 69,9 69,3 75,3 81,0 81,7 82,3 75,4

 
Padavine    
Bawu  Koviqa~u  kao  i  ~itavo  podru~je  karakteri{u  srazmerno  visoke 

godi{we koli~ine padavina. U {iroj okolini Bawe Koviqa~e u proseku godi{we 
izlu~uje vi{e od 850 mm sa tendencijom porasta prema ju`nim planinskim krajevima.

Maksimalne koli~ine padavina se javqaju u toku prole}a i leta, sa maksimumom u 
junu - 104,3 mm.  U periodu od aprila do septembra u proseku padne 495,1 mm, odnosno 
vi{e od 56% od prose~ne godi{we koli~ine padavina.  U Bawi Koviqa~i u toku 
godine je 150 dana sa padavinama. Sneg se uglavnom javqa od oktobra do aprila , u 
proseku 41 dan.

TABELA 3          PADAVINE I BROJ DANA SA PADAVINAMA
                          a) sredwe mese~ne koli~ine padavina (mm)

STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 60,2 57,9 55,2 68,6 86,6 104,3 89,0 76,9 69,7 58,6 73,5 71,0 871,4

                          b) maksimalne dnevne koli~ine padavina (mm)
STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 48,5 43,7 29,5 45,2 47,4 82,5 78,8 65,5 43,5 51,6 50,1 51,4 82,5
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                         v) broj dana sa padavinama ≥ 0,1 mm

STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 14,6 12,5 13,6 13,6 14,4 13,8 10,8 9,8 9,8 9,9 12,6 14,6 150,0

                          g) broj dana sa sne`nim pokriva~em
STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 16,5 11,0 3,9 0,2 - - - - - - 1,9 7,8 41,3

   
Obla~nost i osun~avawe

         Sredwa godi{wa obla~nost se kre}e oko 6,1 desetine pokrivenosti neba. 
Najni`a je u toku jula, avgusta i septembra i u proseku kre}e od 41-44%. U Bawi 
Koviqa~i u  proseku  imamo 126  tmurnih dana  i  62  vedra  dana  godi{we (u  julu  i 
avgustu).

        Stvarno trajawe osun~avawa na podru~ju Bawe Koviqa~e je znatno ni`e u  
odnosu na potencijalno osun~avawe za istu geografsku {irinu i godi{we iznosi u 
proseku 2029 sati.  Najdu`e prose~no trajawe sijawa sunca javqa se julu (oko 288 
sati) a minimum je u decembru (oko 55 sati)

TABELA 4             OBLA^NOST I OSUN^AVAWE 
                          a) sredwa mese~na koli~ina obla~nosti (1/10)
STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 7,7 7,2 6,4 6,2 6,2 5,8 4,1 4,1 4,4 6,0 7,7 7,2 6,1

                          b) sredwa mese~na koli~ina trajawa sijawa sunca (~as)
STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 64,7 87,3 140,2 176,0 245,1 267,2 288,1 267,8 207,0 152,5 78,2 55,2 2029,1

                  
                         v) broj vedrih dana (N < 2/10)

STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 2,5 2,6 4,9 4,0 4,4 5,0 9,4 10,6 8,0 5,9 2,9 1,9 62,1

                      
                        g) broj tmurnih dana (N < 8/10)
STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 15,8 13,5 12,5 11,0 9,5 7,1 5,1 4,7 5,8 9,5 14,8 16,6 125,9

                                                

STANICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
B.KOVIQA^A 4,3 1,6 1,8 0,4 1,4 0,8 0,4 1,0 2,9 6,6 3,8 4,5 29,3

Vetar 
    Iako su planine koje se pru`aju ju`no i jugoisto~no od Bawe Koviqa~e 

relativno  niske  (Gu~evo  779m,  Borawa  881m,  Jagodwa  923m),  wihov  uticaj  se  uz 
sadejstvo planinskih masiva sa leve strane toka reke Drine, odra`ava zna~ajno na 
karakteristike godi{we ru`e vetrova za meteorolo{ku stanicu Bawa Koviqa~a.

Preovla|uju}i vetrovi su iz pravca jugozapada (ЅW) i severoistoka (NE). 
Sredwi godi{wi broj dana sa jakim vetrom u Bawi Koviqa~i iznosi oko   35 dana. 

 
Magla
Bawa Koviqa~a je sme{tena na samoj obali Drine i magle se retko javqaju, u 

proseku samo 28 dana godi{we. Naj~e{}e je zabele`ena u oktobru.

3.1.5.  PEDOLO[KE KARAKTERISTIKE

Na  podru~ju  Bawe  Koviqa~e  i  wenog  okru`ewa  sre}emo  vi{e  tipova 
zemqi{ta koja imaju razli~ite osobine, sastav i proizvodne sposobnosti.

Recentni  aluvijalni  nanosi -  pored  reke  Drine.  Nastali  su  nano{ewem 
materijala za vreme poplava.
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Osnovna odlika aluvijalnih zemqi{ta je wihova velika heterogenost i po 
du`ini i po {irini re~ne doline a i po dubini zemqi{nog profila. Boja zemqi{ta 
varira.  Mehani~ki  sastav  je  neujedna~en,  ima  dosta  peskovitih  i  {qunkovitih 
kamenitih nanosa. Aluvijum je najproduktivnije zemqi{te i namewen je pre svega za 
poqoprivrednu proizvodwu, ratarske i povrtarske culture. 

Sme|e zemqi{te, na kre~wacima i dolomitu nalaze se na nadmorskoj visini 
od 300-780m. To su veoma strmi tereni od 15-350. Spada u ilovi~asta zemqi{ta, dobro 
propustqiva za vodu i dobro aerisana. Uglavnom su pokrivena {umom, mawe su pod 
pa{wacima i livadama.

Kre~wa~ko  dolomitna  crnica,  je  na  nadmorskoj  visini  od  570-780m,  na 
strmim terenima od 15-350. Na ovim zemqi{tima postoje dobri uslovi za o~uvawe i 
unapre|ivawe {uma. 

Sme|a i kisela zemqi{ta,  se nalaze na brdsko bre`uqkastom delu izme|u 
aluvijalne  ravni  i  zemqi{ta  tipa  crvenice  i  sme|ih  zemqi{ta.  Plodnost 
zemqi{ta je slabija pa su ova zemqi{ta pogodna za pa{wake i {ume. 

Gajwa~a  -  u  mawim  fragmentima,  ali  uglavnom  su  to  prvenstveno 
poqoprivredna zemqi{ta.

Parapodzol se  nalazi  u  bre`uqkastom  delu.  Ima  nepovoqne  fizi~ke 
osobine i te{ko je za obradu. 

3.1.6. BIOGEOGRAFSKE  KARAKTERISTIKE

Karakteristike flore
Za podru~je Bawe Koviqa~e karakteristi~na je raznovrsnost flore odnosno 

razli~iti  vegetacijski  tipovi  i  pod  uticajem  antropogenog  faktora,  u  ni`im 
delovima su zastupqene prirodne livade i poqoprivredne kulture, dok se u brdsko - 
planinskim predelima  nalazi  prete`no {umska  vegetacija.  Uz  re~ne  tokove  pod 
uticajem povremeno i stalno prisutnih voda razvija se mo~varna vegetacija.

Naj~e{}e zastupqene vrste na podru~ju Bawe Koviqa~e su: bukva, kitwak, 
cer, grab, topola. Padine Gu~eva (oko sanatorijuma) po{umwavane su i ~etinarima 
(crni bor i smr~a).

[ire podru~je Bawe odlikuje se i livadskim i pa{wa~kim povr{inama koje 
su uglavnom nastale kao posledica uklawawa {umske vegetacije. 

Ratarske povr{ine su prvenstveno zastupqene u dolini, na re~nim nanosima 
pored Drine. 

Dominantne kulture su p{enica, je~am i kukuruz, a prisutni su i {e}erna 
repa, lucerka.

Vo}arstvo  nije  intenzivno  razvijeno.  Vo}waci  se  uglavnom  vezuju  za 
oku}nice na padinama Gu~eva.

    ЗАШТИТА И ОЧУВАЊА ШУМА И ПРЕДЕЛА  
 Шумске површине (око 32,7% територије општине ) представљају значајан природни 
ресурс и квалитетан потенцијал подручја општине Лозница .Један део подручја одликује 
се деградираним шумским површинама што представља ограничавајући фактор . Локалну 
појаву представља бесправна сеча шумае.Постојање високовредних шумских асоцијација , 
при  чему  су  посебно  вредни  простори  Борање  и  Гучева  (као  једног  од  најважнијих 
шумских крајева уже Србије ) и подручје Цера.
          У општини постоје бројне природне и створене вредности које су делимично 
валоризоване,пре  свега  Тршић  и  Троноша  и  бање  Ковињача  и  Бадања.  Одређени 
локалитети се морају боље активирати (нпр. Цер,Гучево и Иверак, приобаље Дрине и др.) 
уз услов да се не угрозе њихове вредности.

На посматраном простору кроз анализу вегетације није констатовано да је нека 
врста  угрожена  и  да  је  предмет  посебне  заштите. Такође,  нема  ни  значајних 
потенцијала флоре од интереса за животну средину .

Када се анализира аутохтона фауна на посматраном подручју није карактеристично 
присуство ретких врста нити станишта фауне,  које би биле предмет интереса за посебне 
мере заштите. 
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    ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА И ПРОСТОРИ

  На подручју општине Лозница постоји једно заштићено добро и четири заштићени 
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 
  -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.Подручје Бање 
Ковиљаче  треба третирати у складу са Законом о бањама.

Карактеристике могућег  утицаја 

Начело  интегралности -  међусобно  усаглашени  планови,  програми  и  прописи 
локалне самоуправе кроз систем дозвола и мера заштите животне средине. 

начело превенције  и предострожности -   свака  активност  носиоца  пројекта  је 
планирана и биће спроведена на такав начин да проузрокује најмању могућу промену у 
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животној средини, ризик  по животну средину и  здравље људи а биће спроведена на такав 
начин,  мерама, које спречавају или ограничавају утицај на животну средину на  извору 
загађивања. 

начело очувања природним вредностима  - делатност пројекта је супституција 
необновљивих природних ресурса расположивим ресурсима.

начело одрживог  развоја  -  Циљ пројеката  је   усклађен систем на принципима 
економичности и разумности у коришћењу природних вредности са циљем да се очува и 
унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће генерације.

Karakteristike fauna
@ivotiwski svet ovog podru~ja ~ine `ivotiwske vrste vezane pre svega za 

{umska podru~ja. Kr~ewem {uma jedan broj vrsta adaptirao se i na izmewene uslove. 
U  stepskom  podru~ju  uglavnom  su  zastupqene  srne  i  divqe  sviwe,  i  ze~evi.  U 
podru~ju {uma - stepa `ivi veliki broj pti~ijih vrsta: gavran, siva vrana, ~avka, 
svraka, senica, kos, kukavica, detli}, grlica i dr.

3.2. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ

3.2.1. Становништво

Za procenu budu}eg broja stanovnika u demografskoj statistici se koriste 
dve vrste modela matemati~ki i analiti~ki.  Matemati~ki modeli baziraju  se  na 
prethodnom kretawu  broja  stanovnika i  koriste  se  za  kra}e  periode  pa  je  i  ova 
projekcija stanovni{tva ra|ena je iskqu~ivo uz pomo} matemati~kih modela.

Analiti~ki  modeli  su  slo`eniji  i  podrazumevaju  opse`na  istra`ivawa 
struktura i kretawa stanovnika.

Na  prognozu  budu}eg  kretawa  stanovni{tva  od  presudnog  uticaja  su 
dugoro~ne tendencije feriliteta, mortaliteta i migracija.

Na osnovu aritmeti~ke i geometrijske progresije, kod kojih se uzima u obzir 
samo trend op{teg porasta/ smawewa broja stanovnika (apsolutni godi{wi porast i 
koeficijent prose~nog godi{weg porasta) na osnovu dva uzastopna popisa, utvr|eno 
je slede}e kretawe broja stanovnika za period 2020 god.

Kretawe  broja  stanovnika  do  2020.  god.  na  bazi  trenda  1981-1991god.  kao 
pouzdanije osnove za projekciju kretawa broja stanovnika.

1981 1991 2002 2010 2020
Aritmeti~ka 

progresija
5478 5516 6340 6379 6417

Bawa  Koviqa~a  je  tokom  devedesetih  godina  bila  na  udaru  izbegli~kog 
talasa iz susedne Bosne i Hercegovine. 

Iako je preovla|uju}i pozitivan trend kretawa broja stanovnika, promene 
po popisnim periodima i godi{wi procesi su u periodu od 1948 do 2002 god. imali 
promenqive vrednosti koje se ne poklapaju sa uzlaznom linijom rasta.

Na  osnovu  procene  broja  stanovnika  do  2020  godine,  bazirane  na 
ekstrapolaciji  trenda  za  period  1981-2002  godina  ukupan  i  prose~an  godi{wi 
prira{taj bi se do 2010 i 2020 godine kretao na slede}i na~in:

Vrsta 
prira{taja

Vremenski period
2002-2010 2010-2020 2002-2020

Ukupno 39 38 77
Prose~no
Godi{we

4.8 3.8 4.27

Prirodni prira{taj je pozitivan ali bele`i kontinuiran pad od 1981-2002 
godine, odnosno razlika izme|u `ivoro|enih i umrlih u 2002 godini je veoma mala 
samo 0.10‰ i to kao posledica bitnog smawewa broja `ivoro|enih.

Stopa nataliteta Stopa mortaliteta Stopa  prirodnog 
prira{taja

1981 1991 2002 1981 1991 2002 1981 1991 2002
Bawa 15.15 13.41 9.62 6.57 9.97 14.19 0.41 0.24 0.10
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Koviqa~a

Uporedni pregled broja doma}instava
Prilikom analize kretawa doma}instava uzet je wihov broj kao i prose~na 

veli~ina.
Tabela. Uporedni pregled broja doma}instava po popisima 1948-2002 godine.

Doma}instva
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2002/91

Bawa 
Koviqa~a

600 824 1090 1594 1700 1816 2010 194

Loznica 10103 11705 16113 20058 23352 25716 28007 2361

U  svim  posmatranim  periodima  prime}uje  se  tendencija  pove}awa  broja 
doma}instava.

Tabela. Prose~na veli~ina doma}instava u Bawi Koviqa~i

Prose~na veli~ina doma}instava
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002

Bawa Koviqa~a 600 824 1090 1594 1700 1816 2010
Prose~na veli~ina 3.76 3.59 3.69 3.26 3.22 3.03 3.15

Na osnovu izlo`enih analiza i projekcija o kretawu stanovni{tva Bawe 
Koviqa~e mo`e se zakqu~iti slede}e:

Broj stanovnika naseqa Bawe Koviqa~e u periodu od 1981-2002 godine je u 
konstantnom porastu te je 2002 godine popisano 6340 stanovnika. Procene budu}eg 
broja stanovnika variraju u odnosu na izabrane trendove i primewene matemati~ke 
metode ekstrapolacije trenda, a najpouzdanijim se smatraju rezultati dobijeni putem 
aritmeti~ke progresije na bazi trenda 1981-2002 godine. Prema ovim rezultatima 
Bawa Koviqa~a }e 2010 godine imati 6379, a 2020 godine 6417 stanovnika.

Apsolutni  prose~an  godi{wi  prira{taj  stanovni{tva  pra}en  od  1948 
godine bio je neujedna~en, da bi u periodu 1991-2002 godine iznosio 824 stanovnika 
odnosno prose~no 74.9 stanovnika godi{we.

Procena budu}eg broja stanovnika najavquje smawewe apsolutnog, a time i 
prose~nog godi{weg prira{taja  stanovni{tva,  ~ije  vrednosti }e u periodu 2010-
2020 godina biti ujedna~ene sa periodom 2002-2010 godina.

Gustina  naseqenosti  za  podru~je  obuhva}eno  predmetnim  planom  u 
konstantnom je porastu. Godine 2002 gustina naseqenosti je iznosila 3.30 st/ha, dok 
se o~ekuje da }e 2010 godine iznositi 3.32, a 2020 godine 3.34 stanovnika po hektaru 
povr{ine.

Rezultati analize i procene broja doma}instava su slede}i:
U nasequ Bawa Koviqa~a uo~ena je tendencija usitwavawa doma}instava, a 

time smawewa prose~nog broja ~lanova doma}instva. Broj doma}instava se u periodu 
1981-2002  godine  pove}ao  sa  1700  na  2010,  dok  se  prose~na  veli~ina doma}instva 
smawila sa 3.22 na 3.15 ~lanova.

3.2.2. Насеља

 Бања  Ковиљача,  специјализовани  здравствено-туристички  центар  који  и  поред 
изузетних  природних  погодности  и  потенцијала  за  развој,  није  постигао  задовољавајући 
степен централитета у односу на гравитирајуће подручје,  услед недостатка садржаја, пре 
свега, из домена терцијарних делатности,

Stanovawe je dominantna naseqska aktivnost tj. oblik fizi~ke strukture, 
zastupqeno  u  nekoliko  zona-prstenova  oko  centra  naseqa  i  u  mawoj  meri  u 
planinskom podru~ju Gu~eva.

Individualno stanovawe ~ini dominantnu namenu u Bawi Koviqa~i i javqa 
se u nekoliko tipolo{kih oblika: od ure|enog u centru, perifernog polurazbijenog 
do razbijenog ruralnog tipa u planinskom podru~ju, na ukupnu povr{inu od 118,49 ha.

Vi{eporodi~no stanovawe je mawe zastupqeno i slabije razvijeno. Ovaj vid 
stanovawa je karakteristi~an za centar Bawe i odvija se na povr{ini od svega 2,22 
ha.

Vikend stanovawe je zastupqeno jedino u delu Gorwe Koviqa~e i u planskom 
podru~ju, na povr{ini od 8,91 ha.

Stanovawe je neretko zastupqeno u vidu me{ovite namene tj. ima dopunsku 
namenu.
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Individualno  stanovawe  u  poqoprivrednom  i  {umskom  podru~ju, 
podrazumeva stanovawe uz obavqawe poqoprivrednih aktivnosti i zastupqeno je na 
povr{ini od 136,94 ha.

Vikend  stanovawe  uz  obavqawe  poqoprivrede  maweg  intenziteta, 
zastupqeno je na povr{ini od 16,73 ha.

Me{ovito  vi{eporodi~no  stanovawe  i  dru{tveni  standard  pokrivaju 
povr{inu od samo 0,22 ha a stanovawe sa dopunskim komercijalnim delatnostima 
svega 1,5 ha.

Osnovni  oblici  stanovawa  porodi~nog  i  vi{eporodi~nog  }e  se  i  daqe 
zadr`ati u podru~ju obuhvata. Na prostorima na kojima je stanovawe preovla|uju}i 
na~in kori{}ewa. vrednosti kriterijuma (stepen izgra|enosti, stepen zauzetosti, 
gustina naseqenosti itd.)  sa  visokim stepenom pouzdanosti odre|uju  stanovawe u 
okviru tipi~nih naseqskih celina.

Veli~ina  i  opremqenost  stanova,  osim  op{teg  poboq{awa  kvaliteta 
`ivqewa u u`em smislu stanovawa, imaju znatan uticaj na prostornu distribuciju 
stanovni{tva, odnosno uticaj na homogenost ili heterogenost stanovni{tva.

Elementi  ure|ewa  oblasti  stanovawa  i  stambene  izgradwe  treba  da  se 
zasnivaju na nekoliko osnovnih ta~aka:

- stimulacija pove}awa kvaliteta stanovawa rekonstrukcijom postoje}ih
- ravnomerno infrastukturno opremawe
-  pove}awe  gustine  naseqenosti  unutar  naseqa  u  ciqu spre~avawa  daqeg 
{irewa  gra|evinskog  reona  i  smawewa  tro{kova  opremawa 
infrastrukturnim objektima
- funkciju stanovawa podr`avati najpre unutar tipi~nih naseqskih celina 
u kojima je stanovawe dominantno
-  u~e{}e  poslovnog  u  stanovawu  jer  kriterijum  koji  u  novim  uslovima 
planirawa  dobija  na  va`nosti,  pod  uslovom  da  je  namena  poslovawa 
kompatibilna sa osnovnom funkcijom stanovawa
-  o~uvawe  karakteristika  nasle|a  negovawem  specifi~nih  oblika 
stanovawa i formirawem vrednih ambijenata
- socijalne stanove maksimalno uklopiti u okolinu
-  na  svim  nivoima  planirawaprimewivati  uslove  koji  hendikepiranim 
osobama omogu}uju kretawa, snala`ewe, boravak u prostoru

-  eliminisati  stanove,  zgrade  ili  delove  zgrada  i  naseqa  u  kojima  se 
tehni~kim sredstvima ne mogu poboq{ati uslovi stsanovawa
- utvrditi specifi~ne uslove za podru~ja sa neuslovnim stanovawem kao {to 
su podru~ja bespravne gradwe
-  kompatibilne  i  po`eqne  namene  u  stambenim  zonama  bi  bile: 
komercijalne i privredne delatnosti (uz uslov da ne vr{e {tetne uticaje na 
okolinu) sportski objekti i objekti javne namene

3.2.3. Привреда

Bawa  Koviqa~a  pripada  grupi  urbanih  bawskih  naseqa  i  ulagawa  u 
sme{tajne i zdravstvene kapacitete su prioritet i osnovna namena ovog prostora. 
Sekundarni  prioritet  predstavqaju  turisti~ko-ugostiteqski  kapaciteti  koji  su 
lokacijski vezani za bawsko-le~ili{ne objekte, vrhove Gu~eva i pojedine zone oko 
Drine.

Bawa Koviqa~a ima veoma visok status odnosno nacionalni zna~aj I ranga u 
turisti~kom smislu jer zadovoqava:

-  mogu}nost  objediwenog  kori{}ewa turisti~kih  potencijala  u  funkciji 
razvoja  povremene,  kompleksne,  integralne,  zaokru`ene,  polifunkcionalne 
turisti~ke ponude, zasnovane na zahtevima inostrane i doma}e turisti~ke potra`we

- mogu}nost maksimalnog produ`ewa turisti~ke sezone i pove}awe stepena 
iskori{}enosti turisti~kih kapaciteta

Industrija  Loznice  trenutno  nije  ograni~avaju}i  faktor  sobzirom  da 
ve}ina Viskozinih pogona i fabrika ve} odavno ne radi. Prera|iva~ka industrija u 
Bawi Koviqa~i tj. Kompleks ,,Novi Dom,, je prestala sa radom i na toj lokaciji je 
predvi|ena namena: stanovawe i komercijalni sadr`aji, po urbanisti~kom projektu 
~ija je izrada u toku.

Ograni~ewe nekog ve}eg razvoja Bawe su: 
- Za{tite izvori{ta vodosnabdevawa
-Postoje}i  magistralni  put  Loznica-Zvornik  koji  }e  se  izmestiti  na 

prostor  izme|u sada{we lokacije i desne obale Drine.
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 Ciq  razvoja  Bawe  Koviqa~e  je  preusmeriti  razvoj  na  specijalizovanu 
ponudu u domenu rekreacije, relaksacije, ribolova i odmora u prirodnim i stvarnim 
ambijentima  a  posebno  zabave  i  poslovno-uslu`nih  delatnosti.  Zna~i  osim 
le~ili{nih  u  Bawi  Koviqa~i  bi  se  mogli  razviti  i  sportsko-rekreativni, 
ribolovni, izletni~ki, kulturno-manifestacioni i kongresni turizam. Potrebno je 
aktivirawe svih potencijala u nasequ. 

Jedan od ciqeva privrednog razvoja je i maksimalno intenzivirawe razvoja 
tercijalnih i informati~nih delatnosti i zapo{qavawe maksimalno mogu}eg broja 
stanovnika.

U principu razvoj Bawe Koviqa~e podrazumeva izmenu postoje}e privredne 
strukture, stvarawe povoqnih uslova i podsticawe razvoja prvenstveno tercijalnih 
delatnosti i malih i sredwih preduze}a od strane privatnih preduzetnka.

Veliki  problem  je  kao  i  u  ve}ini  drugih  mesta-mogu}nost  zapo{qavawa 
lokalnog stanovni{tva. Deo stanovni{tva se vra}a na poqoprivredu, ali gledano 
generalno, glavni potencijal za razvoj novih radnih mesta nalazi se u nepovoqnim 
aktivnostima uz kontrolisanu i racionalnu upotrebu zemqi{ta.

Jedan od zna~ajnih potencijala za zapo{qavawe lokalnog stanovni{tva je 
razvoj gra|evinarstva jer je izgradwa stanova i lokala relativno radno intenzivna 
aktivnost.

Na  pove}awe  zaposlenosti  u  tercijalnom  sektoru  (trgovina  i  usluge) 
utica}e pove}awe nivoa `ivotnog standarda.

Veliki problem je {irewe razvoja odnosno izgradwa objekata (stambenih i 
poslovnih) na podru~ju u`e i {ire zone vodozahvata koje su ve} ugro`ene.

Za razvoj  uslu`nog sektora Bawe Koviqa~e od  bitne je  va`nosti  stalno 
unapre|ivawe komunalnog sadr`aja,  zato je  potrebno stvoriti povoqne uslove za 
razvoj  komunalnih  delatnosti  i  slu`bi  a  tu  se  pre  svega  misli  na  evakuaciju 
otpadnih i fekalnih voda, poboq{awe uslova saobra}ajnih usluga, snabdevawa grada 
vodom, elektri~nom strujom, gasom, `ivotnim namirnicama, podizawe op{teg nivoa 
higijene i za{tite `ivotne sredine, boqe uslove za razvoj sporta i rekreacije.

3.2.4. Туризам

Bawa  Koviqa~a  je  jedna  od  najpoznatijih  bawa  Srbije.  Sa  nadmorskom 
visinom od 125 m.n.v. i veoma pogodnim klimatskim karakteristikama, ovo prirodno 
le~ili{te poseduje idealne uslove za razvoj turizma. Jo{ su stari Rimqani prvi 
po~eli da koriste mineralne vode podno Gu~eva u le~ili{ne svrhe.

Lekovite  vode  Bawе Koviqa~e  su  kori{}ene  i  u  sredwem  veku,  kada  se 
nedaleko od  bawe  nalazio  utvr|eni legendarni Koviqkin grad,  za  koji  se  vezuje 
legenda o nastanku imena Bawe Koviqa~e.Jo{ 1836 godine je kaptiran glavni izvor, 
voda kanalisana a zamo~vareni tereni isu{eni. 

Savremeni razvoj Bawe Koviqa~e obele`ava se zavr{etkom gradwe glavnog 
sumporovitog kupatila 1907 godine koje je pored dva ve}a bazena za grupnu terapiju 
raspolagalo  sa  40  porculanskih  kada.  U  to  vreme  po~iwe  formirawe,  sada  ve} 
nadaleko poznatog bawskog parka, projektovanog u Engleskom stilu sa prostornim 
travnim povr{inama i lejama cve}a.

Za vreme rata sa austro-ugarskom vojskom, velelepno glavno kupatilo biva 
pretvoreno u kowu{nicu . Po zavr{etku rata Koviq~a se obnavqa i istovremeno se 
grade novi objekti tipi~ne bawske arhitekture: vile ,,Dalmacija,, , ,,Hercegovina,, i 
,,Kur-salon,, 1939 godine u bawi je registrovano 12371 posetilac. Ovaj kontinuitet u 
razvoju prekida drugi svetski rat.

Tek  kasnije,  formirawem  Zavoda  za  diskopatiju  i  postraumatska  stawa 
zapo~iwe nov razvoj Bawe i ona postaje prvi le~ili{ni turisti~ki centar Zapadne 
Srbije.

Danas  u  Bawi  Koviqa~i  postoje  registrovana  dva  privredna  subjekta  iz 
oblasti hotelijerstva, turizma i pru`aw zdravstvenih usluga i to:

   а). Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bawa Koviqa`a  
  б). Hotelsko-turisti~ko preduze}e http Bawa Koviqa~a

а)Specijalna bolnice za rehabilitaciju Bawa Koviqa~a”
Zdravstveno rehabilitaciona slu`ba je organizovana u specijalnoj bolnici 

za rehabilitaciju Bawa Koviqa~a.
Kompletna  delatnost  le~ewa  rehabilitacije,  sme{taja,  ishrane  i 

rekreacije odvija se centralizovano pod organizacijom uprave specijalne bolnice i 
u objektima ~iji je ona vlasnik, a to su:

- Glavna zgrada specijalne bolnice,
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- Sumporno u blatno kupatilo,
- Vile Dalmacija, vile Hercegovina,
- Hotel Standard.
       Pored stru~no lekarske ekipe koja je stalno zaposlena u Specijalnoj bolnici 

usluge  bolesnicima pru`aju  specijalisti  konsultanti  iz  renomiranih bolnica i 
klini~kih centara iz Beograda, sa kojima Specijalna bolnica ima stalne ugovore.

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

Приликом израде Стратешке процене утицаја потребно је дати преглед постојећег 
стања  и  квалитета  животне  средине  на  подручју  за  које  се  Извештај  односи  јер 
карактеристике постојећег стања представљају основу за свако истраживање проблематике 
животне  средине  на  одређеном  простору.  Основне  карактеристике  постојећег  стања  за 
потребе овог истраживања дефинисане су на основу: увида у резултате мерења елемената 
животне  средине  која  врше  овлашћене  организације,  постојећих  планских  докумената, 
урађених студијских истраживања, доступне стручне и научне литературе, као и директним 
увидом у стање на терену.

4.1.      Анализа и оцена стања квалитета ваздуха

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

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

Загађивање  ваздуха  у Бањи  Ковиљачи последица  је  грејања  (котларнице  и 
индивидуална ложишта) и одвијања саобраћаја као и мањих приватних предузећа. 

4. 1.1.      Контрола квалитета ваздуха

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

У Бањи Ковиљачи  систематски се врши праћење имисије на једном мерном месту и то:
Здравствена станица Бања Ковиљача
Систематским мерењима испитује се присуство класичних загађујућих материја, и то:

- Сумпор-диоксида,
- чађи и
- таложних материја (аероседимената).
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Мерења  врши  Завод  за  заштиту  здравља  "Вера  Благојевић"  Шабац  -  Хигијенско-
епидемиолошка служба Лозница.

4. 1.2.      Карактеристике главних извора емисије

  Циљ контроле квалитета ваздуха
За праћење класичних загађујућих материја у ваздуху има више разлога и то су:

• утврђивање степена загађености ваздуха;
• утврђивање кретања (тренда) загађености ваздуха у току године;

• оцењивање квалитета ваздуха на основу поређења са нормама;
• утврђивање мера за санацију у циљу побољшавања квалитета ваздуха и праћења 

њиховог деловања;
• утврђивање критичних ситуација у циљу предузимања мера;
• научна истраживања о деловању штетних материја у ваздуху на људско здравље.

С обзиром да су главни извори загађивања ваздуха у Бањи Ковиљачи:
• продукти  сагоревања  горива  у  домаћинствима,  индивидуалним 
котларницама и топланама,
• индустрија,
• саобраћај,

• грађевинска делатност,
• неодговарајуће складиштење сировина,
• депоније смећа,
• степен јавне хигијене у граду,

Класичне загађујуће материје прате се на три мерна места.

     Методе мерења
Опрема, методе, параметри, као и интерпретација резултата испитивања усклађени су са 

препорукама Светске здравствене организације.

Чађ се одређује фотоелектричним рефиектометром према интезитету мрља на филтер 
папиру. Како ваздух пролази кроз филтер папир честице чађи се задржавају на њему формирајући 
мрљу. Честице које се задржавају су мање или око лОнм у пречнику. Густина мрље делом зависи од 
масе честица чађи, а делом од врсте чађи. Концентрација чађи се одређује мерењем густине добијене 
мрље фотоелектричним рефлектометром. За анализу се прикупи такође око 2 м3 ваздуха. Таложне 
материје су прикупљене методом седиментатора у току месец дана, а лабораторијски су одређивани 
следећи елементи: пХ вредност, количина растворених материја (калцијум, хлориди и сулфати) и 
количине нерастворених материја (сагорљиве супстанце и пепео).

Резултати за чађ изражавају се у микрограмима / м3 (|нг/м3), а таложне материје у мг/м2 на 
да
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4. 1.4.      Дејство загађујућих материја

Предлог мера
С обзиром да постоји потреба и друштвени интерес за спровођењем мера заштите 

ваздуха од загађивања,  ради заштите здравља људи,  културних,  матерјалних и природних 
добара, неопходно је :

-обезбедити контролу процеса сагоревања у котларницама и њиховог одржавања;
-обављати едукацију новозапослених радника у котларницама;
-код пројектовања и изградње стамбених објеката посебну пажњу посветити питању 
термоизолације, као рационалној мери за смањење утрошеног горива;
-обезбедити уредније чишћење и прање саобраћајница и поплочаних површина 

-нарочито  у  летњим месецима,  када  су  вредности  аероседимената  и  највеће,  као  и 
правовремено одношење смећа;

-спроводити  мере  заштите  ваздуха  при  транспорту  грађевинског  материјала 
кроз град, као и при раду грађевинске оперативе;

-наставити  са  систематским  праћењем  степена  загађености  ваздуха  на 
територији града, одређивањем средњих дневних концентрација сумпордиоксида, чађи 
и аероседимената;

-успоставити  праћење  загађености  ваздуха  специфи~ним  загађивачима 
(етилацетат, ПАУ, ЦС2, Х2С).

Резултати  мерења  се  израчунавају  као  средње  дневне  вредности  у 
микрограмима  /м3  ваздуха.  Укупне  таложне  материје  се  одређују  методом 
седиментације.  Овом  методом  се  одређује  количина  падавина,  у  падавинама 
растворене компоненте.  Резултати мерења се прерачунавају у тд/т2/дан.  У току маја 
месеца мерења чађи су обављена на два мерна места:

Здравствена станица Бања Ковиљача

Резултати мерења концентрације чађи у мају 2010.године
-  Средње  месечне концентрације  чађи у мају 2010.године износиле су 15,4 

ug/m3

Резултати  мерења  чађи  показују  да  средње  дневне  концентрације  чађи  нису 
прелазиле дозвољени ниво од 50 ug/m3 ваздуха.У мају 2010.године није било дана са 
концентрацијом чађи преко МДК .

Резултати мерења таложних материја у мају 2010.године
Минимална концентрација у мају 2010.године забележена је на мерном месту 

код здравствене станице у Бањи Ковиљачи и износила је 94,4 ug/м/дан.
Резултати мерења  показују да средња месечна вредност таложних материја није прелазила 
ГВИ.

-  Средње месечне концентрације чађи у новембру 2010.године  износила је 24,3 
ug/m3

Резултати  мерења  чађи  показују  да  средње  дневне  концентрације  чађи  нису 
прелазиле дозвољени ниво од 50 ug/m3 ваздуха.У новембру 2010.године није било дана 
са концентрацијом чађи преко МДК .

Резултати мерења таложних материја у новембру  2010.године
 Минимална концентрација  у новембру  2010.године забележена је на мерном 
месту код здравствене станице у Бањи Ковиљачи и износила је 294,0 ug/м/дан.
Резултати мерења  показују да средња месечна вредност таложних материја није прелазила 
ГВИ.
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Физичко-хемијске карактеристике загађујућих материја

Угљенмоноксид .Основна  манифестација  утицаја  угљенмоноксида  на  људе 
првенствено  се  одражава  кроз  његово  везивање  са  хемоглобином  чиме  се  истискује 
кисеоник и отежава његов транспорт кроз организам. Негативна дејства угљенмоноксида 
која се испољавају и при релативно ниским концентрацијама последица су пре свега 240 
пута већег афинитета према хемоглобину него што је има кисеоник. Последица тога су 
обично  сметње  у  равнотежи,  очне  сметње,  слабљење  концентрације,  тешкоће  при 
дисању  или  главобоље.  Општи  закључак  у  вези  са  овом  појавом  је  већ  прихваћена 
чињеница да се концентрација СО у хемоглобину од 2% може сматрати безначајном док 
концентрације веће од  2.5% представљају критичну вредност. Дејство угљенмоноксида 
на биљке може се сматрати безначајним. Ова чињеница се може сматрати релевантном и 
са становишта дејства на грађевинске материјале. Све изнесене чињенице показују да је 
проблематика угљенмоноксида првенствено изражена у домену дејства на људе и са тог 
становишта је и има смисла разматрати у склопу укупних негативних утицаја.

Оксиди  азота.  Дејство  азотмоноксида  на  човека  слично  је  дејству 
угљенмоноксида. Долази, наиме, до истискивања кисеоника из крви, чиме је угрожено 
снабдевање ткива. Велика концентрација азотмоноксида у крви изазива смрт. Чињеница 
је  међутим  да  су  концентрације  азотмоноксида  које  се  појављују  у  атмосфери  једва 
шкодљиве,  али је  њихов значај  као  аерозагађивача  битан  првенствено  због  стварања 
азотдиоксида  (N02)  који  је  токсичнији  и  нарочито  штетан  за  дисајне  органе.  Из 
наведених  констатација  изводе  се  и  граничне  вредности  које  се  законски  прописују. 
Дејство азотних оксида на биљке испољава се првенствено кроз утицаје азотдиоксида. 
Његово штетно дејство огледа се кроз воштани изглед лишћа,  некрозу и  превремено 
опадање.  С обзиром на ове  утицаје  у  свету се  данас  сматра  да  су  све  врсте  биљака 
заштићене од утицаја оксида азота за дуготрајне концентрације од 0.03 mg/m3.

Угљоводоници.Процес сагоревања у аутомобилском мотору резултира појавом 
многобројних угљоводоника. Конкретне анализе њихових утицаја везују се првенствено 
за  пет  група  (парафини,  нафтени,  олефини  и  алкини,  аромати,  оксидирани 
угљоводоници).  Њиховом  негативном  утицају  обележје  даје  чињеница  да  се 
полицикличним ароматичним угљоводоницима приписује канцерогено дејство. Данас је 
већ доказана веза између присуства угљоводоника у ваздуху и појаве канцерогених обољења 
плућа. Дејство угљоводоника на биљке је доста комплексно и огледа се у великом броју сметњи. 
Високе концентрације проузрокују некрозу цветова и листова а ниже опадање лишћа и тешкоће 
при цветању. Веома осетљиве биљке реагују и при врло ниским концентрацијама угљоводоника. 
Утицај угљоводоника на грађевинске материјале поуздано није доказан.

Сумпордиоксид.  Везано  за  проблематику  сумпордиоксида  као  аерозагађивача 
потребно је нагласити да се  саобраћај  само у мањој мери јавља као узрочник ове појаве. С 
обзиром на утицаје сумпордиоксида на човека потребно је истаћи да он сједињен са финим 
честицама прашине има изражено штетно дејство на слузокожу (очи) и дисајне путеве. Утицај 
сумпордиоксида на биљни свет је значајно изражен и огледа се првенствено у разграђивању 
хлорофила и одумирању појединих ткива. С обзиром на сумпордиоксид посебно су се показале 
осетљивим врсте зимзелених шума које трпе штете већ код концентрација од 0.05 mg/m3. Од свих 
аерозагађивача  сумпордиоксид  има  најизраженије  дејство  на  грађевинске  објекте. 
Сумпордиоксид у комбинацији са влагом реагује као сумпораста киселина и тако разарајуће 
делује  на  органске  материје.  Како  се  ове  реакције  могу  одвијати  и  при  најмањим 
концентрацијама, разматрање ових појава везано за историјску и уметничку вредност појединих 
објеката, несумњиво је значајно. Све штете настале на овај начин расту са порастом температуре, 
влажности ваздуха и интензитета светлости. Функционалне зависности које би повезивале ове 
појаве још увек не постоје па је у том смислу и отежано вредновање негативних последица.

Олово и његова једињења. Везано за проблематику олова и његових једињења данас 
је сасвим извесно да са намирницама човек свакодневно уноси у организам знатно веће количине 
него што их добија преко дисајних органа, дакле из атмосфере. Трајна изложеност загађењима од 
олова доводи до хроничних тровања која се првенствено манифестују у виду губљења апетита, 
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стомачних тегоба, замора, вртоглавице, оштећења бубрега и несвестица. Остала је међутим јеш 
увек дилема о прихватљивим границама концентације олова у атмосфери. Резултат наведених 
чињеница је и "привремени" карактер максимално дозвољених концентрација олова у неким 
земљама. Токсичност олова у односу на вегетацију је мала. Концентрације олова у биљкама су у 
високој корелацији са садржајем олова у тлу. Иначе присуство олова у биљкама смањује њихову 
способност раста као и активност ензима.

Угљен-дисулфид (сумпор-угљеник,  карбон-сулфид)  је  безбојна  течност,  јаког  и 
карактеристичног мириса. Тежи је од ваздуха. Пожути ако стоји на светлости, при чему се издваја 
елементарни сумпор. У смеши са ваздухом ствара експлозивне смеше. При сагоревању ствара 
угљен-диоксид и сумпор-диоксид. Праг мириса је при концентрацијама 0,00004 mg/l. Угљен-
дисулфид  има  веома  широку  примену  у  индустрији  вискозе,  за  добијање  целулозног 
ксантогената, као добар растварач фосфора, масти, уља, смола и воскова.

Меркаптани (тиоли) су једињења која садрже -SH групу везану за угљеников скелет, 
који може бити алифатичан (R-SH), или ароматичан (Ar-SH). Сви испарљиви меркаптани имају 
непријатан мирис, као и водоник-сулфид. При сагоревању дају S02. Нижи меркаптани су 
отровни.  За  биолошке  системе  веома  је  важно  да  оксидационо-редукционе  реакције 
меркаптна  могу  бити  реверзибилне,  и  да  се  могу  прилагодити  потребама  ћелије  у 
организму.

Сумпор-водоник (водоник-сулфид,  хидроген-сулфид)  је  безбојан  гас 
непријатног  мириса  (на  покварена  јаја),  врло  отрован  -један  део  на  хиљаду  делова 
ваздуха је смртоносан. Праг мириса је при концентрацијама од 0,015 mg/l. МДК у радној 
средини износи 14 mg/m3. Симптоми тровања код мањих концентрација су црвенило на 
очним жлездама и осећај печења у носу. Гори плавичастим пламеном, а са кисеоником 
гради  експлозивне  смеше.  Лако  се  оксидује,  па  стога  не  може  дуго  да  опстане  у 
атмосфери.

Фурфурол (фурфурал,  2-фурфурилалдехид)  је  хетероциклично  органско 
једињење.  То  је  безбојна  течност,  која  стајањем  на  ваздуху  постаје  жућкаста. 
Карактеристичног је и продорног мириса (праг мириса је при концентрацијама  1,0-1,5 
mg/l).  Фурфурола  има у разним етеричним уљима.  Добија  се  из  пентозе  и  сумпорне 
киселине, а користи се у индустрији пластичних маса, као растварач, за деколорисање 
мазивних уља, за импрегнацију дрвета и у производњи фунгицида.

4.2.      Анализа и оцена стања квалитета вода

Проблему загађивања површинских и подземних вода као и термоминералних 
вода као и заштити вода, мора се посветити посебна пажња, с обзиром на то да је вода 
један  од  највреднијих  ресурса  на  овом  подручју.  Основни  узрок  загађивања  вода 
представља упуштање непречишћених отпадних вода у реципијенте. 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, као и привредних субјеката који се 
налазе у близини изворишта.

Ужа  заштитна  зона  изворишта  водоснабдевања  "Зеленица",  али  и  водоизворишта 
"Горње поље", нападнута је изградњом објеката и привредним активностима.

Загађивање подземних вода је пре свега последица примене ђубрива,  пестицида и 
хербицида у пољопривреди, затим процеђивања са неуређених дивљих депонија отпада као и 
неадекватног третмана септичких јама у свим сеоским насељима.

На подручју  Бање Ковиљаче се не води катастар загађивача што је предуслов за 
успостављање жељеног стања квалитета вода, али и ублажавања последица ексцесних појава.
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ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ 

На локацији изворишта Бање Ковиљаче постоје четири експлотациона бунара  БК-1,  
БК-1А,  БК-2,   и  БК-4 од  којих је  само бунар  БК-1А у  функцијии оспособљен је  за  мерење 
протицаја , температуре подземних вода и издашности. Остали бунари који нису у функцији и 
пиезометра  су  оспособљени  за  извођење.За  време  једногодишњег  мониторинга  црпљења, 
односно експлоатације  треба узимати узорке  воде за  испитивања квалитета-  микробиолошки, 
хемијски и радиолошки састав. Кмплетне хемијске анализе треба узимати из бунара БК-1А, и то 
четири  хемијске анализе свака три месеца анализе. Анализу квалитета  узорковане воде треба 
треба урадити у признатим лабораторијама.

Voda koja se crpi iz podzemqa je je jako dobrog kvaliteta, hemijski i bakteriolo{ki 
ispravna,  i  nije  potrebna  posebna  prerada  vode  da  bi  se  pustila  u  upotrebu.  Град 
Loznica  би  требала  да  донесе Odluku  o  zonama  za{tite  izvori{ta 
ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ ,а након тога урадити Пројекат зона санитарне заштите као што је 
то  урађено  за  vodosnabdevawa "  Zelenica"  jo{ 1988  godine,  a  1998  godine  Skup{tina 
op{tine  Loznica  donela  je  novu  odluku  koja  pokriva  i  "Gorwe  poqe"  i  kojom  su 
definisane zone sanitarne za{tite regionalnog izvori{ta vodosnabdevawa.

Из свега наведеног може се закључити да експлоатација подземне воде може да проузрокује  
одређене  утицаје  на  животну  средину  .  З  бог  тога  је  потребно  урадити  Анализу  утицаја 
експлоатације воде из наведених бунара на животну средину, као што је и законом о Стратешкој 
процени дефинисано да исти мора бити у сагласности са Законом о процени утицаја.

4. 2.1.    Изворишта 

Ve}i deo teritorije Bawe Koviqaче orijentisan je na snabdevawe sanitarnom 
vodom iz izvori{ta podzemnih voda Zelenica i Gorwe poqe, koja se nalaze u aluvijonu 
reke Drine, a u okviru KO. Bawa Koviqa~a. Oba ova izvori{ta se koriste ve} du`i niz 
godina  i  odre|ena  su  jo{  prethodnim  Generalnim  urbanisti~kim  planom  Bawe 
Koviqa~e. PPRS kao i PPO Loznica podru~je doweg Podriwa i Ma~ve je ozna~io kao 
veoma bogato podru~je kvalitetnom podzemnom vodom. Za{tita aluviona reke Drine u 
tom smislu je najva`niji zadatak u godinama koje nam dolaze. Prethodnim Generalnim 
urbanisti~kim  planom  Bawe  Koviqa~e  definisano  je  Regionalno  izvori{te 
vodosnabdevawa  Zelenica  (  7  bunara)  i  Gorwe  poqe  (5  bunara)  koji  su  trenutno  u 
funkciji.  Voda  koja  se  crpi  iz  podzemqa  je  je  jako  dobrog  kvaliteta,  hemijski  i 
bakteriolo{ki  ispravna,  i  nije  potrebna  posebna  prerada  vode  da  bi  se  pustila  u 
upotrebu. Op{tina Loznica je donela Odluku o zonama za{tite Regionalnog izvori{ta 
vodosnabdevawa " Zelenica" jo{ 1988 godine, a 1998 godine Skup{tina op{tine Loznica 
donela je novu odluku koja pokriva i "Gorwe poqe" i kojom su definisane zone sanitarne 
za{tite regionalnog izvori{ta vodosnabdevawa. 

Na terenu ugro`enost izvori{ta postoji te je potrebno preduzeti konkretnije 
mere  za{tite  kako  bi  se  izvori{te  za{titilo.  Podru~je  je  napadnuto  bespravnom 
gradwom.I  ovim  planom  se  zadr`ava  restriktivna  izgradwa  u  zoni  u`e  sanitarne 
za{tite  (dozvoqeno  je  samo  graditi  objekte  za  potrebe  vodosnabdevawa  ili  drugih 
komunalnih sistema struja telefon i dr. ) 

Pored ovog vodovodnog sistema koji je od regionalnog zna~aja kako za Loznicu 
tako  i  za  susedne  op{tine,  potrebno  je  koristiti  i  druge  alternativne  sisteme 
vodosnabdevawa  svuda  gde  je  to  mogu}e.  Kapacitet  Regionalnog  izvori{ta 
vodosnabdevawa Zelenica i Gorwe poqe, koji trenutno obezbe|uje 400l/sek i pokriva oko 
80% teritorije града Loznica.

Ukupna zapremina postoje}eg rezervoarskog prostora je 630 m3.. Rezervoar 
kod  Centra  za  azil  ,  prva  visinska  zona  ,  kapaciteta  od  500  m3,  druga  zona 
rezervoar kod Sanatorijuma 50 m3 i rezervoar u Gorwoj Koviqa~i kapaciteta 80 
m3 koji se koristi za snabdevawe naseqa u Gorwoj Koviqa~i. 

Planirano  je  da  se  izgradi  na  lokaciji  iznad  sanatorijuma  za  drugu 
visinsku zonu novi rezervoar ,,Kamenolom,, 2h250m3. Tako|e se planira izgradwa 
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rezervoara  za  ostale  visinske  zone  kojih  bi  trebalo  da  bude  7.  Zapremine 
rezervoara za ostale visinske zone bi trebalo da budu od 30 do 50 m3 po zoni {to 
bi ukupno ~inilo oko 1500m3 do kraja planskog perioda.

Apsurdna  je  situacija  da  se  vodom iz  Bawe Koviqa~e snabdeva  gotovo 
celokupna  teritorija  grada  Loznice,  a  da  u  Bawi  Koviqa~i  ima  naseqa  u 
planinskom podru~ju koja nisu pokrivena vodovodnom mre`om.

Distributivna  vodovodna  mre`a  je  podeqena  u  dve  visinske  zone 
snabdevawa za sada . 

Na podru~ju Bawe Koviqa~e u narednom periodu planira se:
- izgradwa novog potisnog cevovoda Φ 800 od glavne crpne stanice u Bawi 

Koviqa~i do glavnog rezervoara na Tre{wici u Loznici.
- izgradwa  novog  rezervoara  ,,Kamenolom,,  kod  sanatorijuma  u  Bawi 

Koviqa~i kapaciteta 2h250 m3 kao i izgradwa crpne stanice koja }e prepumpati 
vodu u taj rezervoar i potisnog cevovoda do rezervoara.

- izgradwa  distributivne  vodovodne  mre`e  u  vi{im  delovima  Bawe 
Koviqa~e  kako  bi  se  re{ilo  vodosnabdevawe  planiranih  sadr`aja  u  tom 
podru~ju.

- rekonstrukcija postoje}e vodovodne mre`e u Bawi Koviqa~i prstenastog 
tipa, planirati da cevovod kroz kompleкс PejakHandel bude kapaciteta da je 
mogu}e  obezbediti  ve}u  sigurnost  u  vodosnabdevawu  paralelnim  vo|ewem 
cevovoda  odgovaraju}eg  kapaciteta.  Koristiti  savremene  materijale  za  nove 
cevovode , a postoje}e od ~el. pocinkovanih i AC  cevi zameniti od PVC ili 
PEHD  materijala .

- rekonstrukcija  postoje}e  vodovodne  mre`e  u  Gorwoj  Koviqa~i  kao  i 
rekonstrukcija postoje}eg rezervoara i pove}awe wegovog kapaciteta u sklopu 
toga treba razmotriti izgradwu crpne stanice kod bunara u Gorwem poqu i 
potisnog cevovoda za G. Koviqa~u kako bi se ista snabdevala sa dva pravca . 

4. 2.2.  Фекалне воде
Odvo|ewe fekalnih otpadnih voda u Bawi Koviqa~i je obra|eno u Generalnom 

projektu sakupqawa, odvo|ewa i pre~i{}avawa otpadnih voda naseqa op{tine Loznica, 
koji je izradilo Preduze}e za projektovawe in`ewering i zastupawe ,,Vodoin`ewering,, 
iz Beograda (2005 godine).

Konfiguracija  terena  name}e  separacioni  kanalizacioni  sistem  pa  bi 
postoje}u  kanalizacionu  mre`u  trebalo  u  budu}nosti  tretirati  kao  fekalnu 
kanalizacionu  mre`u,  a  atmosfersku  kanalizacionu  mre`u  formirati  nezavisno. 
Postoje}i  glavni kolektor  koji  je  potkovi~astog  oblika  (1800x1250mm)  je  delimi~no 
zasut materijalom pa mu je smawena propusna mo}. Planirano je da se izgradi kolektor po 
separatnom sistemu du` ulice M. Tita  (  ü500 mm ) koji bi prihvatio fekalne otpadne 
vode  i  odveo  do  GCS  (glavne  crpne  stanice)  .  Tako|e  je  planirano  da  se  izgrade 
kolektori u planiranim saobra}ajnicama izme|u magistralnog puta M19 i pruge i da se 
otpadna voda odvede do GCS. Na prostoru B.koviqa~e ne postoji nijedna fekalna crpna 
stanica trenutno ali je planirano da se izgrade slede}e crpne stanice :

− CS Tubi}i
− CS Zelenica
− CS Handel
− CS Centar 2 
− CS [iwarica 
− GCS [iwarica

Izgradwom ovih crpnih stanica bi se sakupila sva otpadna voda iz B.Koviqa~e 
i G. Koviqa~e i dovela do glavne crpne stanice . Sakupqene sanitarno fekalne otpadne 
vode bi se evakuisale do lokacije opredeqene za izgradwu postrojewa za pre~i{}avawe 
otpadnih voda koje se nalazi u okviru GP Loznice, a nakon tretmana na wemu upustile u 
reku Drinu. 

Fekalnu i atmosfersku kanalizacionu mre`u treba razdvojiti jer je sa jedne 
strane totalno neracionalno pre~i{}avati izme{ane otpadne i nezaga|ene atmosferske 
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vode, a sa druge strane atmosferske vode dovode do veoma velikog razbla`ewa otpadnih 
voda  {to naru{ava  rad  postrojewa za  pre~i{}avawe otpadnih  voda.  Tako|e  je  va`no 
naglasiti  da  je  neracionalno  i  bespotrebno  sakupqati  i  odvoditi  atmosferskim 
kolektorima veoma velikih pre~nika sve meteorske vode koje se stvaraju na podru~ju 
naseqa do jedne jedinstvene lokacije, s obzirom da u svim naseqima postoji mogu}nost 
parcijalnog sakupqawa, odvo|ewa i ispu{tawa nezaga|enih atmosferskih voda na vi{e 
punktova,  tj.  najkra}im  putem  do  obli`wih  recipijenata.  Predvi|ene  su  dakle  dve 
zasebne  mre`e kanalisawa otpadnih  voda:  fekalnih  i  atmosferskih.  Transformacija 
op{teg  sistema  u  separacioni  se  mora  sprovoditi  postupno  i  od  recipijenta  ka 
sekundarnim kanalima .

4.2.3.      Угроженост водоизворишта

За  организовано  снабдевање  становништва водом за  пиће  у  Бањи Ковиљачи 
користи се извориште "Зеленица", које се налази у Бањи Ковиљачи, као и новоотворено 
извориште  "Горње  поље"  на  локацији  Горња  Ковиљача.  Оба  изворишта  се  налазе  у 
алувијалној равни Дрине, са десне стране пута Лозница - Мали Зворник

Водоводна  мрежа  покрива  око  70%  територије,  односно  преко  85% 
становништва општине Лозница.

Одлуком СО Лозница од 27.02.1998. год. (Сл. лист општине Лозница, бр. 1/98), 
одређене су зоне и појасеви санитарне заштите објеката  водоснабдевања на подручју 
општине Лозница. При томе су, у циљу заштите воде за пиће од загађивања, као и од 
других  штетних  дејстава  која  могу  привремено  или  трајно  утицати  на  здравствену 
исправност воде за пиће и издашност изворишта, одређене следеће зоне заштите:

1. зона непосредне заштите (зона строгог надзора);
2. зона уже заштите (зона ограничења);
3. зона шире санитарне заштите (зона санитарног осматрања) и
4.    појас заштите главних цевовода.
Према  важећој  Одлуци,  у  ужој  зони заштите  водоизворишта  забрањена  је, 

између  осталог,  изградња  стамбених,  пољопривредних  и  других  помоћних  зграда  и 
индустријских,  занатских и сличних објеката,  као и обављање било какве делатности 
којом  се  може  загадити  водоносни  слој  или  изменити  квалитет  воде  у  објектима 
водоснабдевања.На основу доступних извештаја о стручном мишљењу овог Института 
из  периода  1997-2010.г.,  може  се  закључити  да  је  градска  вода  за  пиће  хигијенски 
исправна.

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.  Za{tita od podzemnih voda }e se pojaviti kod ukr{tawa 
pruge i puta na delu pravca BAWA CENTAR 2  i BAWA ISTOK gde je predvi|eno 
denivelisano ukr{tawe ,  ukoliko isto bude u obliku podvo`waka .  Regulisawe 
povr{inskih vodotokova подразумева регулацијu водотокovа, антиерозионe радовe у сливном 
подручју као и кишнu канализацијu  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.  Рачунске стогодишње воде процењене су на 
5140м3  /с ,  хиљаду годишње воде су 6950м3  /с.  Забележен протицај 1968  год.  износио је 
4900м3 /с,  а забележени минимум је 45м3 /с.,  максимални забележени притицај је из 1896 год. 
који је износио 9000м3 /с.

Na podru~ju naseqa Bawa Koviqa~a izvedeni su radovi na delimi~noj 
regulaciji reke Drine kao i regulaciji potoka koji se ulivaju u reku Drinu, a nalaze se 
na teritoriji KO. Bawa Koviqa~a. Desna obala reke Drine regulisana je od Kozlu~kog 
navoza nizvodno, sve u obuhvatu GUP-a Bawe Koviqa~e, pa sve do iza uliva reke [tire u 
Drinu koji se nalazi na teritoriji Loznice.

Pored nasipa je izgra|ena magistralna saobra}ajnica, obilazni put oko Loznice 
i Bawe Koviqa~e. Uzvodno od Kozlu~kog navoza na potezu Gorwe Koviqa~e i izvori{ta 
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Gorwe poqe, predvi|ena je izgradwa ni`eg nasipa za odbranu priobaqa od dvogodi{wih 
velikih voda reke Drine. Na ovaj na~in bi}e za{ti}en i postoje}i Auto-kamp, kao i ve} 
izgra|ena doma}instva i budu}i objekti,  a i samo izvori{te Gorwe poqe.  Auto-kamp je 
za{ti}en od neposrednog dejstva reke izgradwom obaloutvrde ~ime je obala 
stabilizovana i mo`e se koristiti u turisti~ke svrhe.  Izgradwom nasipa uz postoje}e 
osigurawe obale omogu}ava se i formirawe turisti~ko rekreacione zone u ovom delu 
Bawe Koviqa~e.

Potoci koji se slivaju sa Gu~eva i koji prolaze kroz Bawu Koviqa~u, a ulivaju 
se u reku Drinu su tako|e delimi~no regulisani (Simi}a potok, Ciganski potok, Duboki 
potok, kao i Crveni potok koji se nalazi na teritoriji Gorwe Koviqa~e).

Nº Regulisani vodotoci du`ina (m`)

1 Reka Drina 5.200,00
2 Crveni potok 717,00
3 Ciganski potok 613,00
4 Duboki potok 1.055,00
5 Simi}a potok 1.662,00
6 Viskozin kanal 880,00

Ukupno du`ina regulisanih vodotokova : 10.127,00

Du`ina  neregulisanih vodotoka u B. koviqa~i je 15,8 km i deo Drine u du`ini 
od 5,3 km . Ukupna du`ina reke Drine kroz B.Koviqa~u je 10,5 km. 

Popre~ni profili ovih potoka su trapeznog oblika. 
Izvedene obaloutvrde prikazane su na grafi~kom prilogu Plan hidrotehni~ke 

infrastrukture (hidrografska mre`a). 
U  narednom  periodu  neophodno  je  postoje}e  obaloutvrde  odr`avati i  izgra|

ivati nove u skladu sa razvojnim planovima JVP. ,,Srbijavode,,. 
U  toku  su  dogovori  oko  ure|ewa  doweg  toka  reke  Drine  koje  podrazumeva 

vi{enamensko  kori{}ewe  reke  (turisti~ko  rekreativne,  hidromelioracione  i 
energetsko kori{}ewe). Ovi dogovori kao i realizacija wihova }e uticati na stvarawe 
potencijalno novih mogu}nosti u re`imu kori{}ewa reke Drine ,  pogotovu izgradwa 
kaskadne elektrane HE "Kozluk". 

4.2.4. Квалитет воде за пиће са јавних чесми

Током 2002-2010. год. Здравствени центар Лозница вршио је анализу хигијенске 
исправности воде за пиће са следећих јавних чесми у  Бањи Ковиљачи:  Илиџа (Бања 
Ковиљача), и Три чесме (Бања Ковиљача), 

Резултати анализа показују да је, у посматраном периоду, само вода за пиће са 
чесме Илиџа у Бањи Ковиљачи хигијенски исправна (и бактериолошки и хемијски).

4.3.      Анализа и оцена стања квалитета земљишта

Проблему заштите земљишта од загађивања се мора посветити потребна пажња. 
Загађивање  земљишта  у  Бањи  Ковиљачи 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,). Последица је интензиван утицај на природно-еколошке вредности простора 
чиме се умањује његова биолошка и естетска вредност.

                            Strana 41 do 74



Земљиште  је угрожено   загађивањем  од  отпадних  вода  и  процеђивањем  са 
депонија  и  сметлишта.  Земљиште  у  окружењу  индустријских  објеката  делимично  је 
угрожено од атмосферских вода које спирају прашину , док је земљиште непосредно уз 
саобраћајнице угрожено загађивачима из мотора са унутрашњим сагоревањем.

У  пољопривреди,  загађивање  је  присутно  неадекватном  употребом  (по 
количини и врсти) минералних ђубрива, пестицида и других агрохемијских средстава. 
Проблем који се јавља са прекомерном употребом пестицида је у њиховој постојаности у 
природним условима и садржају фенола и тешких метала што оптерећује земљиште.

Тренутно се не врши анализа земљишта, нити прати промена квалитета (загађеност) 
земљишта.  Посебан интерес  општине је очување земљишта које се одликује  високим 
пољопривредним вредностима, као и земљишта у зонама заштите водоизворишта.

4.4.      Анализа и оцена стања нивоа буке

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

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

На територији Бање Ковиљаче и граду Лозници се не врши систематско мерење 
нивоа  комуналне  буке.  Мерење  нивоа  буке  у  животној  средини  би  требало  да  се 
спроводи према Правилнику о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл. гласник 
РС", бр.36/09).

4.5.  Отпад

Планови управљања отпадом
            Интегрално управљање отпадом подразумева сагледавање отпада од његовог  

настајања, минимизације, преко сакупљања, транспорта, третмана и одлагања. Систем за 
прикупљање,  прераду  и  коначно  одлагање  комуналног  чврстог  отпада  заснива  се  на 
следећој хијерархији:

- Предузимање свих акција у циљу минимизирања отпада на месту настајања;
- Обнављање материјалних ресурса на местима настајања отпада кроз примарну 
и/или секундарну селекцију и рециклажа тако издвојених секундарних сировина;
- Алтернативно, зависно од бројних фактора:
- Коначно одлагање непрерађеног отпада на санитарну депонију;
- Прерада  отпада  у  постројењу  за  обнављање  материјалних  и  енергетских 
ресурса,  па коначно одлагање инертног остатка и пепела на санитарну депонију и 
опасног отпада на депонију опасног отпада ;
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-  Компостирање отпада.
Савремену опрему за обнављање материјалних, а поготово енергетских ресурса, 

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

Из свега овога проистиче да санитарна депонија, без обзира на то да ли се и на 
који начин врши обнављање материјалних и енергетских ресурса, обавезно мора бити 
интегрални део сваког система за прикупљање, прераду и одлагање комуналног чврстог 
отпада.  Укључивање  постројења  за  обнављање  ресурса  у  систем  само  продужава 
експлоатациони период санитарне депоније, а у систем се може укључити у току његове 
експлоатације, када се за то стекну технички и финансијски услови. У нашим условима, 
у Републици Србији, када се управљање чврстим отпадом налази у зачетку, очигледно је, 
бар у овом почетном периоду,  да санитарно одлагање сировог отпада на санитарним 
депонијама,  уз  претходно  издвајање  његових  корисних  компоненти  -  секундарних 
сировина  на  месту  његовог  настајања  од  стране  грађана,  а  без  претходне  прераде  у 
постројењима  за  обнављање  материјалних  и  енергетских  ресурса,  практично  нема 
алтернативу.

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

1. Смањење отпада на извору,
2.Поновна употреба,
2. Рециклажа,
3. Компостирање,
4. Анаеробна дигестија,
5. Инсинерација отпада,

            7.Остали  поступци  третмана  отпада  (пиролоза,  гасификација,  плазма  процес,
отпад као гориво),

            8. Одлагање отпада на депоније.

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

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

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

дозвола
- Радни план постројења за управљање отпадом
- Планови управљања отпадом за предузећа

З А К О Н О М О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ "Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 
88/2010) уређују  се:  врсте  и  класификација  отпада;  планирање  управљања  отпадом; 
субјекти  управљања  отпадом;  одговорности  и  обавезе  у  управљању  отпадом; 
организовање  управљања  отпадом;  управљање  посебним  токовима  отпада;  услови  и 
поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и база 
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података; финансирање управљања отпадом; надзор, као и другa питања од значаја за 
управљање отпадом.

Управљање отпадом је делатност од општег интереса.
Циљ овог закона је да се обезбеде и осигурају услови за:

1)  управљање  отпадом  на  начин  којим  се  не  угрожава  здравље  људи  и 
животна средина;

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

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

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

Начин управљања отпадом
Управљање отпадом врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по 

угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама смањења:
1) загађења вода, ваздуха и земљишта;
2) опасности по биљни и животињски свет;
3) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара;
4) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности;
5) нивоа буке и непријатних мириса.

Отпад се дели на

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

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

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

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

- неопасан,
- инертан,
- опасан.
Неопасан  отпад је  отпад који,  због своје количине,  концентрације  или физичке, 

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

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

Опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних 
материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи, као и здравље 
животиња, и има најмање једну од опасних карактеристика (експлозивност, запаљивост, склоност 
оксидацији, органски је пероксид, акутна отровност, инфективност, склоност корозији, у контакту 
са ваздухом ослобађа запаљиве гасове, у контакту са ваздухом или водом ослобађа отровне 
супстанце, садржи токсичне супстанце са одложеним хроничним деловањем, као и екотоксичне 
карактеристике), укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован.
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Отпад се, према Каталогу отпада, разврстава у двадесет група у зависности од места 
настанка и порекла. Каталог отпада се користи за класификацију свих врста отпада, укључујући и 
опасан отпад и потпуно је усаглашен са каталогом отпада ЕУ, који је урађен да створи јасан 
систем  за  класификацију  отпада  унутар  ЕУ.  Каталог  ствара  основу  за  све  националне  и 
међународне обавезе извештавања о отпаду као што су обавезе везане за дозволе за управљање 
отпадом, националне базе података о отпаду и транспорт отпада. Каталог отпада се повремено 
допуњава и ажурира.

Градска управа Града Лознице је препознала важност ове проблематике , израдила 
Локални план управљања отпадом и донела Одлуку о усвајању локалног плана управљања 
отпадом бр. 06-17/10-18-12 од 19.11.2010.године који је усвојен на градској скупштини и објављен 
у( “Сл.листу града Лознице”, бр.10/2010 ). Следећи корак је израда регионалног плана управљања 
отпадом , и одређивање локације за регионалну депонију, с обзиром да је град Лозница потписник 
споразума о изградњи регионалне депоније са општинама Крупањ, Љубовија и Мали Зворник. 
Реализацијом  овог  плана  решиће  се  проблем  одлагања  комуналног  отпада  ,  а  и  проблем 
комуналног отпада у Бањи Ковиљачи.

 План  управљања  чврстим  отпадом  представља  важан  сегмент  модернизације 
комуналних делатности на локалном нивоу.

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

Сваки  локални  план  управљања  отпадом  између  осталог  потребно  је  и  да 
садржи:

1.Очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији;
2.Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или 

одложен у оквиру територије обухваћене планом;
3.Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других 

јединица локалне самоуправе;
4.Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се одпремити у друге 

јединице локалне самоуправе;
5.Циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклажу отпада;
6.Програм сакупљања отпада из домаћинстава;
7.Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;
8.Програм сакупљања комерцијалног отпада;
9.Програм управљања индустријским отпадом;
10.Програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у
комуналном отпаду,

 11. Програм развијања јавне свести у управљању отпадом;
      12.Локација постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада; 
      13.Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за
       поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама; 
      14.Мере санације неуређених депонија; 
      15.Надзор и праћење планираних активности и мера; 

16.Процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности; 
17.Могућност сарадње две или више јединица локалне самоуправе; 

    18.Рокове за извршење планираних мера и активности.
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4.6.      Карактеристике простора за који постоји могућност да буде изложен 
негативном утицају

Простор како  града   Лозница  тако  и  Бање  Ковиљаче  одликују  различити  начини 
коришћења земљишта, међу којима доминира пољопривреда (око 60% општине, са бонитетом 
земљишта који је подељен на  6  класа), а затим индустрија и друге делатности секундарног 
сектора, становање, саобраћај, туризам и терцијарне делатности. Конфликти у простору су бројни, 
а пропусти у употреби земљишта све изражејнији, са озбиљним последицама по ефикасност, 
опремљеност, животну средину и квалитет живота:

- Изразита  је  конверзија  пољопривредног  у  непољоприврено  земљиште;  процес  је 
неусмерен, неплански и стихијски;

- Ширење насеља на земљиштима добрих бонитетних класа -нерационално коришћење 
пољопривредног земљишта;

- Поједини  корисници  земљишта  не  само  да  нису  локалног,  већ  су  регионалног, 
националног па и европског значаја - од магистралног правца, пруге, према БиХ;

Источни део општине је развојно запостављен, без већих перспектива, са лошом 
саобраћајном  повезаношћу  (одсечен  од  матице)  и  неадекватном  инфраструктурном 
опремљеношћу, што отвара питање могућности његовог развоја и унапређења квалитета 
живота у наредном периоду. Могућности леже једино у модернизацији и организацији 
пољопривред и туризма.

Неопходно  је  предвидети  употребу  простора  за  намене  регионалног, 
републичког и европског значаја  -  Дрина, коридори, туризам, индустрија са извозним 
потенцијалима и др.

Бања Ковиљача има већину функционалних целина, почев од туризма, јавних 
функција (здравство, култура,  дечија и социјална заштита,  јавне службе,  образовање), 
отворених  простора  (паркови,  зеленило),  пољопривредних  површина  (њиве,  ливаде, 
пашњаци,  воћњаци,  виногради),  шумског  земљишта и гробља,  површина без  посебне 
намене,  функције становања (индивидуално становање са комерцијалним функцијама, 
индивидуално  становање,  колективно  и  колективно  становање  са  комерцијалним 
функцијама, као и нехигијенско становање) до привредних и производних делатности 
(индустрија,  комерцијалне  функције,  комуналне  делатности  и  производња),  објеката 
посебне намене (верски и војни објекти) и функције спорта и рекреације.

Узимајући у обзир четири основне претежне намене простора: пољопривредно, 
шумско,  водно  и  грађевинско  земљиште,  и  њихово  тренутно  стање,  јасну  зонску 
подељеност и третман у општини Лозница, може се закључити да у многим деловима 
општине  не  постоји  јасна  заштитна  и  развојна  димензија   у  третману   наведеног 
земљишта.  Ако  се  изузме пољопривредно земљиште које је географски, историјски и 
тржишно предиспонирано и где постоји прилично јасна диверсификација земљишта у 
различитим  деловима  општине,  све  остале  категорије  су  прилично  занемарене,  без 
јасне валоризације сопственог квалитета и без развојних стратегија у будућности.
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5.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И 
ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Дефинисање стратегије и општих циљева заштите животне средине на подручју 
плана  заснива  се  на  усвојеним  стратешким  документима  у  хијерархијски  вишим 
плановима  и на  државном нивоу,  од којих је  од кључног  значаја  "Просторни план 
Републике  Србије".  Стратешки  циљеви  заштите  животне  средине  дати  одредбама 
ППРС  представљају  факторе  очувања  еколошког  интегритета  простора,  односно 
рационалног коришћења природних ресурса и заштите животне средине.

Са  становишта  дугорочне  организације  коришћења,  уређења  и  заштите 
простора  концепт одрживог развоја представља стратешку активност којом се дефинишу 
плански принципи и критеријуми заштите,  затим средства  и развој  животне средине. 
Стратегија  одрживог  развоја   Бање  Ковиљаче  огледа  се  у  детаљнијој  планској 
организацији и уређењу кроз вредновање капацитета простора у односу на одговарајуће 
делатности и активности у њему, као и усклађивање коришћења простора са природним 
и створеним потенцијалима и ограничењима.

Према  члану  14.  Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину 
општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите 
животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених 
података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу 
заштите животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши 
се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.

5.1. Oпшти циљеви стратешке процене

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

Општи  циљеви  заштите  животне  средине  на  планском  подручју,  као  што  је 
наведено, подржавају опште циљеве постављене плановима вишег реда и били би:

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

• Постизање  рационалне  организације,  уређења  и  заштите  простора 
усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању 
природним ресурсима  (пољопривредно  земљиште,  шуме,  воде и  др.)  и  створеним 
вредностима, односно оптимално управљање и коришћење природних ресурса;

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

• Предузимање адекватних мера уз успостављање система контроле свих 
облика загађивања и праћења стања квалитета животне средине.

• Подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и образовања 
становништва о еколошким проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у 
погледу мера заштите животне средине.
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Општи циљеви стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне 
средине утврђених на нивоу Републике и циљева заштите животне средине дефинисаним у 
међународним  документима,  као  што  су  "Закључци  Светског  самита  о  одрживом развоју" 
(Јоханесбург, 2002), "Животна средина за Европу" (Кијев, 2003) и бројне конвенције о заштити 
животне средине којима је приступила наша земља.

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

• управљање квалитетом ваздуха,
• заштита од буке,
• управљање водама,
• заштита и коришћење земљишта,
• управљање отпадом,
• климатске промене,
• очување биодиверзитета и унапређење предела,
• заштита културно-историјске баштине,
• насеља становништво и људско здравље,
• јачање   институционалне   способности   за   заштиту   животне средине.

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

• превенција и предострожност,  за активности које могу да изазову негативне 
утицаје на околину или еколошки ризик, применом система процене утицаја на 
животну средину пре доношења инвестиционих одлука,
• заштита, заштита водних ресурса, заштићених природних и културних добара и 
шумских површина су приоритетне активности,
• усклађеност,  усклађивање  привредног,  технолошког  и  урбаног  развоја  са 
природним ресурсима и еколошком капацитетом средине,
• управљање,  управљање потрошњом необновљивох ресурса у складу са 
критеријумима одрживост и развоја и коришћења простора,
•  рационалност, рационалније  коришћење  воде,  енергије,  минералних 
сировина и земљишта у свим привредним делатностима и насељима,
• минимизирање, смањење  количине  отпада,  увођење  рециклирања  и 
безбедно депоновање свих врста отпада,
• санација, санирање  стања  еколошких  "црних  тачака"  општине  и 
постојећих еколошких проблема.

5.2. Посебни  циљеви стратешке процене утицаја на животну средину

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

Еколошки  одговорно  коришћење  простора  које  обухвата  План  генералне 
регулације  Бање Ковиљаче  представљају значајан  потенцијал  за  одрживи развој  овог 
подручја.  При томе се, у просторној организацији Бање Ковиљаче, треба ослањати на 
следеће посебне циљеве заштите животне средине:

о   Ефикасна заштита елемената животне средине (ваздуха,  воде и
земљишта) од загађивања, заштита од буке и контролисано поступање са комуналним 

и индустријским отпадом.   Задржати и штитити природно вредне и очуване екосистеме , 
као и просторе код којих квалитет животне средине није битније нарушен.
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о  Санирати и ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме и санирати 
последице загађења, у циљу стварања квалитетније животне средине.

о Одредити најадекватнији начин коришћења природних ресурса и простора са 
циљем очувања природних вредности и унапређења животне средине.

о   Резервисати  и  чувати  подручја  која  се  из  стратешких  разлога  не  смеју 
загађивати  и  уништавати  (извориште  водоснабдевања,  заштитни појасеви, заштићена 
природна и културна добра и др.). За реализацију општих циљева утврђују се посебни 
циљеви  стратешке  процене  у  појединим  областима  заштите.     Посебни  циљеви 
стратешке  процене  представљају   конкретан,  делом   квантификован   исказ  општих 
циљева дат у облику смерница за промену и акција (мера, радова, активности) уз помоћ 
којих ће се те промене извести.

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

Табела 13. Посебни циљеви стратешке процене
Области и циљеви стратешке процене
Управљање квалитетом ваздуха
Смањити ниво емисије штетних материја у ваздух
Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху
Заштита од буке
Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке
Управљање водама
Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода
Смањити ризик од поплава
Заштита и коришћење земљишта
Чување површина обрадивог пољопривредног земљишта
Повећати површине под шумом
Смањити контаминацију и ерозију тла
Управљање отпадом
Унапредити систем прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада
Утврдити одговарајућу локацију будуће санитарне депоније
Климатске промене
Смањити емисију гасова сатклене баште
Унапредити енергетску ефикасност
Смањити потрошњу необновљивих извора енергије
Очување биодиверзитета и унапређење предела
Очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео
Заштита културно-историјске баштине
Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара
Насеља, становништво и људско здравље
Ублажити негативан утицај развоја на демографију и насеља и очувати насељеност руралних 

подручја
Унапредити здравље становништва
Раст запослености
Јачање институционалне способности за заштиту животне средине
Даље унапрешење службе за заштиту животне средине и мониторинг
Унапредити информисање јавности по питањима животне средине

5.3 Избор индикатора

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

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

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

Табела 14. Избор индикатора
1 Смањити   ниво   емисије   штетних 

материја у ваздух
Емисије честица S02 и N02

2 Смањити  степен  изложености 
становништва загађеном ваздуху

Број дана када је прекорачена гранична 
вредност имисије (ГВИ)3 за чађ, S02 и N02

3 Смањити  изложеност  становништва 
повишеним нивоима буке

Број стамбених објеката у зони заштите 
дуж магистралних путева

4 Очувати  и  унапредити  квалитет 
површинских и подземних вода

Петодневна  биолошка  потрошња 
кисеоника БПК5

5 Смањити ризик од поплава %  смањења  површина  земљишта 
угрожених поплавама

6 Чување  површина  обрадивог 
пољопривредног земљишта

%  смањења  површина  обрадивог 
пољопривредног земљишта

7 Повећати површине под шумом % повећања површина под шумом
8 Смањити контаминацију и ерозију тла % контаминираних површина
9 Унапредити  систем  прикупљања, 

третмана и одлагања чврстог отпада
% домаћинстава укључених у систем
% отпада који се третира
% отпада који се одлаже на сан.
депонију

10 Утврдити  одговарајућу  локацију 
будуће санитарне депоније

Утврђена локација депоније

11 Смањити  емисију  гасова  стаклене 
баште

Емисија С02

12 Унапредити енергетску ефикасност % смањења потрошње енергената
13 Смањити  потрошњу  необновљивих 

извора енергије
%  смањења потрошње угља и нафтних 

деривата
14 Очувати  биодиверзитет  и  природна 

добра и унапредити предео
Број и површина заштићених природних 

добара и предеоних целина

15 Унапредити  ефикасност  заштите 
непокретних културних добара

Број  и  квалитет  заштићених 
непокретних културних добара
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16 Ублажити негативан утицај развоја на 
демографију  и  насеља  и  очувати 
насељеност руралних подручја

%  смањења  становника  у  сеоским 
насељима

17 Унапредити здравље становништва % становништва са приступом
адекватним системима прикупљања и
пречишћавања отпадних вода,
% становништва обухваћен системом
прикупљања отпада,
% становништва са приступом
објектима основне здравствене
заштите

18 Раст запослености % запослених; % незапослених
19 Даље  унапређење  службе  за  заштиту 

животне средине и мониторинг
Број  развојних  програма  за  заштиту 

животне средине,
Број људи задужен за животну средину 

У Граду,
Број  мерних  тачака  у  системима 

мониторинга
20 Унапредити информисање јавности по 

питањима животне средине
Број информација о животној средини у 

средствима информисања

Да би индикатори били поуздани, применљиви на свим нивиома планирања као 
и инструмент за поређење, неопходан је усаглашени систем праћења који подразумева: 
јединствене показатеље, јединице мерења, метод мерења, период праћења, начин обраде 
и приказивање резултата. Тешкоћу представља чињеница да се подаци прикупљају на 
разним  нивоима  и  у  разним  институцијама  па,  стога,  за  сада  нису  усаглашени. 
Методолошки стандардизовање процедура као и прикупљање и достављање неопходних 
података од овлашћених организација је суштински предуслов за унапређење употребе 
индикатора у планирању и заштити простора.
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6.   ПРОЦЕНА  МОГУЋИХ  УТИЦАЈА  СА  ОПИСОМ  МЕРА 
ПРЕДВИЂЕНИХ  ЗА СМАЊЕЊЕ  НЕГАТИВНИХ  УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Све намене у простору целокупне територије Бање Ковиљаче, делатности и развојни 
процеси, расположиви потенцијали и наведена ограничења, манифестују се одређеним утицајима 
на окружење и могу утицати на квалитет животне средине и довести у стање угрожености и 
деградације  животне средине.  С обзиром на то да се ради о простору на чијем појединим 
деловима активности ће бити интензивније, у остваривању система заштите животне средине 
надлежни органи локалне самоуправе, правна и физичка лица морају бити одговорна за сваку 
активност  којом мењају  или  могу  променити  стање  и  услове  у  животној  средини  или  за 
непредузимање мера заштите животне средине.

У  смислу  смањивања  и  елиминисања  могућих  промена  и  негативних  утицаја  на 
животну средину неопходно је поштовање основних начела заштите животне средине и основних 
начела у планирању и остваривању планских решења а која се односе на заштиту просторних 
ресурса и вредности и уређење простора Бање Ковиљаче. 

6.l.  Приказ процењених утицаја плана на животну средину

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

Стратешка процена утицаја која се ради за ниво плана генералне регулације Бање 
Ковиљаче може се само бавити генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја 
планираних решења у плану на животну средину, а не појединачним објектима и активностима 
које се планирају

 Ниво детаљности који ће анализирати појединачне објекте и њихове утицаје на животну 
средину,  разматраће  се  у  овиру  процена  утицаја  појединачних  објеката  на  животну 
средину за објекте за које надлежни орган утврди потребу израде овог документа.

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

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

Варијантна  решења  просторног  плана  представљају  различите  рационалне  начине 
средства  и  мере  реализације  циљева  плана  у  појединим  секторима  развоја,  кроз 
разматрање  могућности  коришћења  одређеног  простора  за  специфичне  намене  и 
активности,  односно  разматрање  могућности  коришћење  различитих  простора  за 
реализацију конкретне активности која се планира. Поред тога, треба узети у обзир и 
варијанте  имплементације  плана.  Укупни  ефекти  плана,  па  и  утицаји  на  животну 
средину,  могу  се  утврдити  само  поређењем  са  постојећим  стањем,  са  циљевима  и 
варијантним решењима плана.
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Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало 
доношење или недоношење предметног плана, стратешка процена ће се бавити разрадом 
обе варијанте.

У  наредним  табелама  извршиће  се  квалитативна  експертска  процена  позитивних  и 
негативних  утицаја  појединих  сектора  плана  на  животну  средину  у  поређењу  са 
ефектима варијанте ако се план не примени.

Табела 15. Процена утицаја сектора плана у односу на циљеве стратешке 
процене утицаја у варијанти да се план примени
Циљеви стратешке промене

Смањити ниво емисије штетних материја у ваздух
Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху
Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке
Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода
Смањити ризик од поплава
Чување површина обрадивог пољопривредног земљишта
Повећати површине под шумом
Смањити контаминацију и ерозију тла
Унапредити систем прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада
Утврдити одговарајућу локацију будуће санитарне депоније

Смањити емисију гасова стаклене баште
Унапредити енергетску ефикасност
Смањити потрошњу необновљивих извора енергије
Очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео
Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара
Ублажити негативан утицај развоја на демографију и насеља и очувати насељеност руралних подручја
Унапредити здравље становништва
Раст запослености
Унапредити информисање јавности по питањима животне средине
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6.1.2. Разлози за избор најповољнијег варијантног решења

Према  члану  15.  Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  обавезно  је  поређење 
варијантних  решења  и приказ  разлога  за  избор  најповољнијег  решења.  Из тог  разлога 
резултати процене утицаја варијантних решења на животну средину, приказани у табелама, 
сумирани су према секторима плана. Могући позитивни и негативни ефекти варијанти плана 
показују следеће:

1. У варијанти да се план генералне регулације не донесе и да се развој Бање 
Ковиљаче настави по досадашњем тренду могу се очекивати само негативни 
ефекти код сваког сектора и ниједан позитиван ефекат у односу на циљеве 
стратешке процене утицаја.

2. У варијанти да се план генералне регулације имплементира могу се очекивати 
бројни позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају већину негативних 
тенденција у развоју Бање Ковиљаче ако се план не би имплементирао. У овој 
варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у одређеним 
секторима  плана,  а  који  су  неизбежна  цена  друштвено-економског  развоја 
општине. То се пре свега односи на развој саобраћајне инфраструктуре. Тако се 
у  појасевима непосредно  уз  магистралне  путеве,  у  граду и  у  туристичким 
центрима  може  повремено  јавити  прекорачење  граничних  вредности 
загађености  ваздуха.  У  појасевима  непосредно  уз  планиране  саобраћајнице 
могуће је повремено прекорачење граничних вредности загађености ваздуха. 
Међутим, у ширем контексту, планиране саобраћајнице, поготово обилазнице, 
умногоме ће допринети смањењу загађености ваздуха и смањењу интензитета 
буке  у  градском центру генералним  планом Бање Ковињаче  дефинисао  је 
приоритетна планска решења по областима што је и кроз Извештај о стратешкој 
процени утицаја приказано. На овом нивоу плана, односно стратешком нивоу 
планирања, није било могуће детаљно анализирати свако планско решење и 
непосредан  утицај  планираних  активности  на  животну  средину  јер  нису 
дефинисане све појединости везане за дато планско решење.

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

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

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

Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји на животну средину сведу у 
границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког 
значајнијег штетног утицаја на животну средину.

6.2.1.  Планска концепција заштите животне средине

Сагледавајући  проблематику  заштите  животне  средине,  са  просторно-
функционалног аспекта, подручје Бање Ковиљаче представља релативно очуване природне 
средине у појединим деловима .

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

6.2.2.  Мере заштите ваздуха

Два основна приоритета - смањивање загађености ваздуха испод дозвољеног 
нивоа за тзв. типичне и специфичне загађујуће материје и елиминисање опасних материја из 
ваздуха  у  граду  и  околини;  систематско  праћење  стања  квалитета  ваздуха  (за 
специфичне и основне загађујуће материје).

У наредном, планском периоду, сви објекти који испуштају загађујуће материје 
морају се придржавати граничних вредности прописаних  важећих законских прописа који су 
наведени у извештају.

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.

С  обзиром  да  постоји  потреба  за  спровођењем  мера  заштите  ваздуха  од 
загађивања неопходно је предузети и додатне мере:
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- 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 мерењима имисије специфичних загађујућих материја.
Ради  свеобухватнијег  сагледавања  нивоа  загађености  ваздуха,  и  праћење 

трендова  загађености,  неопходно  је  повећати  број  мониторинг  места  у  граду и  у 
околини  највећих  индустријских  постројења,  и  проширити  број  параметара  које 
треба пратити, а који битно утичу на стање квалитета ваздуха.  и који не умањује 
њихово вишенаменско коришћење.

 Поштовати одредбе Закона о водама ("Службени гласник РС", бр.30/2010) 
и других аката којима се регулише проблематика упуштања загађујућих материја у 
водотоке као и категоризације водотока.

На подручју Бање Ковиљаче потребно је успоставити систем мониторинга 
квалитета површинских и подземних вода, ради потпунијег увида у квалитет вода и 
утврђивања потреба за предузимање мера у зависности од степена угрожености и 
врсте загађења.

У циљу  заштите  водоизворишта  "Зеленица"  на  локацији  Бања  Ковиљача 
(узводно од бање, између железничке пруге Лозница  -  М. Зворник и реке Дрине) и 
"Горње поље" на локацији Горња Ковиљача (узводно од "Зеленице", у алувијалној 
равни), неопходно је:

■ Успоставити  потпуну  контролу  над  активностима  у  заштитним 
зонама изворишта водоснабдевања "Зеленица" и "Горње поље".
■ Елиминисати потенцијалне изворе загађивања подземних вода из уже 
зоне изворишта  водоснабдевања "Зеленица"  и  "Горње поље",  као и  све 
садржаје  који  су  у  супротности  са  одредбама  "Одлуке  о  одређивању и 
одржавању зона и појасева санитарне заштите објеката водоснабдевања на 
подручју Бање Ковиљаче.

6.2.3. Зоне  и  појасеви  санитарне  заштите  објеката 
водоснабдевања у Бањи Ковиљачи

Potrebne koli~ine vode za potrebe vodosnabdevawa града Loznica su 
u  stalnom  porastu.  Trenutno  je  pokriveno  oko  80%  teritorije  op{tine 
vodovodnom  mre`om.  Prema  Prostotrnom  planu  op{tine  Loznica  grad 
Loznica sa okolnim naseqima, Bawa Koviqa~a kao i sela u Gorwem i Dowem 
Jadru su orijentisana na snabdevawe vodom iz izvori{ta u Bawi Koviqa~i.

Regionalno izvori{te vodosnabdevawa u Bawi Koviqa~i se sastoji iz 
dva poqa i to: izvori{te ,,Zelenica,, u Bawi Koviqa~i i izvori{te ,,Tubi}i,, 
u Gorwoj Koviqa~i. Ova izvori{ta podrazumevaju poseban re`im kori{}ewa 
i odre|ene mere i zone za{tite.

Prva odluka o odre|ivawu zona i pojaseva sanitarne za{tite doneta je 
1988 godine. Ovom odlukom su bile odre|ene zone neposredne, u`e i i {ire 
za{tite  izvori{ta  ,,Zelenica,,  u  Bawi  Koviqa~i.  U  me|uvremenu,  JP 
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,,Vodovod i kanalizacija,, Loznica je na lokalitetu Gorwe poqe-potez zvani 
Tubi}a  ada  u  Gorwoj  Koviqa~i  izgradilo  jo{  7  (sedam)  bunara  koji  su 
povezani sa izvori{tem u Bawi Koviqa~i. Radi za{tite i ovog lokaliteta 
bilo je neophodno novom odlukom utvrditi zone sanitarne za{tite objekata 
vodosnabdevawa na podru~ju regionalnog izvori{ta, te je Skup{tina op{tine 
Loznica 1998 godine donela takvu odluku.

U  ciqu  za{tite  regionalnog  izvori{ta  vodosnabdevawa  u  Bawi 
Koviqa~i odre|ene su zone sanitarne za{tite:

-     zona nepostredne za{tite (zona strogog nadzora)
-     zona u`e za{tite (zona ograni~ewa)
-     zona {ire sanitarne za{tite (zona sanitarnog osmatrawa)
-     pojas za{tite rezervoara i glavnih cevovoda.

Zone i pojasevi sanitarne za{tite i wihova povr{ina odre|ene su na 
osnovu sprovedenih terenskih i studijskih istra`nih radova,  ukqu~uju}i i 
modelska  ispitivawa  o  na~inu  zahvata  vode,  projekata  sanitarne  za{tite 
izvori{ta,  sanitarno-tehni~kog  ure|ewa  tla,  strukture,  konfiguracije, 
hidrogeolo{kih i drugih svojstava zemqi{ta.

Zona  neposredne  za{tite  izvori{ta  obezbe|uje  se  ogra|ivawem.  U 
zoni  neposredne  za{tite  dozvoqen  je  pristup  samo  licima  zaposlenim  u 
vodovodu koja su pod zdravstvenim nadzorom.

Izuzetno  se  mo`e  dozvoliti  i  pristup  licima  koja  se  u  okviru 
stru~nog  usavr{avawa  upoznaju  sa  radom  vodovoda,  uz  vo|ewe  evidencije  o 
tome.

Zona neposredne za{tite mo`e se koristiti samo kao senokos, ali bez 
upotrebe |ubriva, pesticida i herbicida ~ija upotreba mo`e da zagadi vodu.

U zoni u`e sanitarne za{tite izvori{ta zabrawuje se:

1.  Izgradwa  novih  stambenih,  poqoprivrednih  i  drugih  pomo}nih 
zgrada i industrijskih, zanatskih i sli~nih objekata

2. Eksploatacija peska i {qunka
3. Kopawe kanala i izvo|ewe drugih zemqanih radova osim onih koji 

se izvode u ciqu sanitarne za{tite bunara, rezervoara izvori{ta i drugih 
objekata vodosnabdevawa 

4. Deponovawe otpadnih materijala
5. Uzgoj krupne i sitne stoke
6. upotreba |ubriva, pesticida i herbicida
7. Obavqawe bilo kakve delatnosti kojom se mo`e zagaditi vodonosni 

sloj ili izmeniti kvalitet vode u objektima vodosnabdevawa.

Na podru~ju u`e zone zabraweno je, bez pratwe organa policije ili 
sanitarne ili komunalne inspekcije, transportovawe te~nosti i materijala 
ili  prosipawe  i  lagerovawe  takvih  materija  (nafta,  kiseline,  otrovne 
materije i dr.) koje mogu opasno da ugroze kvalitet podzemnih voda.
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Kori{}ewe zemqi{ta se dozvoqava samo za senokose i za vo}ke bez 
upotrebe |ubriva.

Sve kanale i propuste koji  se  nalaze u  prostoru zone u`e za{tite 
vlasnici  tog  zemqi{ta  moraju  uredno  ~istiti,  odnosno  odr`avati  u 
ispravnom stawu.

Radi  efikasne  za{tite  izvori{ta  potrebno  je  dovr{iti  i  druge 
objekte poput obodnog kanala oba izvori{ta radi za{tite od povr{inskih 
voda  iz  sliva  koji  gravitira  izvori{tu  kao  i  obodnog  kanala  du` 
magistralnog  puta  M19  usled  eventualnih  havarija  i  izlivawa  opasnih 
materija sa puta u vodonosni sloj .

U {iroj zoni sanitarne za{tite zabrawena je izgradwa industrijskih 
i  drugih  objekata  ~ije  otpadne  vode  i  druge  otpadne  materije  iz  procesa 
proizvodwe  mogu  zagaditi  izvori{te,  osim  objekata  posebnog  zna~aja  za 
za{titu zemqe.

Zemqi{te se mo`e koristiti u poqoprivredne svrhe uz ograni~enu 
upotrebu pesticida i herbicida kao i turisti~ko komercijalne sadr`aje . 

Pojas  za{tite  glavnih  cevovoda  (iznad  150mm)  je  po  2,5  m  sa  svake 
strane.  U  ovim  pojasevima  za{tite  nije  dozvoqena  izgradwa  objekata, 
postavqawe ure|aja i vr{ewa dugih radwi koje bi na bilo koji drugi na~in 
mogle da zagade vodu ili ugroze stabilnost cevovoda.

U pojasu za{tite rezervoara dozvoqena je izgradwa pomo}nih stanica 
za prepumpavawe vode za naseqa i rezervoare vi{ih zona.

Izvori{te Zelenica u Bawi Koviqa~i
   Zona  u`e  sanitarne  za{tite za  izvori{te  ,,Zelenica,,  u  Bawi 

Koviqa~i  ome|ena  je  granicom koja  ide  sa  ju`ne  strane,  severnom ivicom 
stare trase puta za Mali Zvornik. (ul. M. Tita - produ`etak od ukr{tawa sa 
novom trasom magistralnog puta) parcelom br.  3107/1 sa  isto~ne strane od 
preseka sa Ciganskim potokom koji preseca `elezni~ku prugu Ruma Zvornik, 
Ciganskim potokom i novim obilaznim - magistralnim putem, do ukr{tawa sa 
starim, odakle je granica i po~ela.

Zona  {ire  sanitarne  za{tite izvori{ta  ,,Zelenica,,  u  Bawi 
Koviqa~i obuhvata: sa severne strane reku Drinu, sa isto~ne strane Ciganski 
potok, deo ulice Mar{ala Tita do po~etka ulice @ikice Jovanovi}a, pa ovom 
ulicom  sve  do  katastarske  parcele  1402,  sa  ju`ne  strane  do  katastarske 
parcele 1402 u pravoj liniji do trigonometra 160, sa zapadne strane pravom 
linijom koja polazi od trigonometra 160 do krajwe zapadne ta~ke raskrsnice 
puta  Bawa  koviqa~a-Mali  Zvornik  i  zaobilaznog  puta  Loznica-Bawa 
Koviqa~a. 

Zemqi{te se mo`e koristiti u poqoprivredne svrhe sa ograni~nom 
upotrebom pesticida i herbicida.

Izvori{te Gorwe poqe-Tubi}i Gorwa Koviqa~a
Zona  u`e  za{tite  izvori{ta  ,,Gorwe  poqe,,  obuhvata  podru~je 

ograni~no rekom Drinom sa severa ju`no od Kozlu~kog navoza i obodnim 
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kanalom  sa  dowe  strane  puta  Loznica-Mali  Zornik  sa  ju`ne  strane  i 
koritom Crvenog potoka.

Zona  {ire  za{tite  izvori{ta  ,,Gorwe  poqe,,  Gorwa  Koviqa~a 
obuhvata  podru~je  sa  severa  i  severozapada  reka  Drina,  sa  zapadne  strane 
,,Crveni potok,,  sa  ju`ne strane Gu~evske padine iznad puta Loznica-Mali 
Zvornik a koje gravitiraju slivu prema reci Drini. Predla`e se izmena ju`ne 
granice {ire zone sanitarne za{tite izvori{ta "Gorwe poqe" tako {to se 
ista  pove}ava  i  obuhvata  i  sliv  potoka  Vodica  do  Turskog  brda  .  Ovo 
pro{irewe je iz razloga da se u toj zoni ne mogu graditi objekti  koji mogu 
zagaditi podzemnu vodu . Na uzvodnoj strani se ne mogu preklapati zone u`e i 
{ire sanitarne za{tite .

ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ 

.  Град Loznica  би  требала  да  донесе Odluku  o  zonama  za{tite  izvori{ta 
ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ  ВОДЕ  ,  као  што  је  то  урађено  за  vodosnabdevawa  "  Zelenica" 
jo{ 1988 godine, a 1998 godine Skup{tina op{tine Loznica donela je novu odluku 
koja  pokriva  i  "Gorwe  poqe"  i  kojom  su  definisane  zone  sanitarne  za{tite 
regionalnog izvori{ta vodosnabdevawa

6.2.4. Мере за заштиту земљишта

Два  приоритета  -  контрола  употребе  агрохемијских  средстава,  у  циљу 
смањивања  загађења  земљишта  из  пољопривреде  и  очување  земљишта  које  се 
одликује високим пољопривредним вредностима.

Мере  заштите,  коришћења  и  уређења  земљишта  и  добара  од  општег 
интереса подразумевају:

■ Очување продуктивности, структуре и слојева тла,  као и природних и 
прелазних облика и процеса;

■ Обављање  активности  и  одлагање  материја  које  не  загађују  нити 
оштећују земљиште;

■ Забрану неконтролисаног депоновања свих врста отпада;
■ Изградњу непропусних септичких јама у деловима Бање Ковиљаче без 

канализационе мреже;
■ Смањивање  и  контролу  употребе  агрохемијских  средстава,  као  и 

поступно замењивање мање токсичним материјама, односно преласком 
на биолошке мере заштите усева;

■ Очување  земљишта  које  се  одликује  високим  пољопривредним 
вредностима, као што је иловасти алувијум (уз Дрину ), 

■ Заустављање  непланске  изградње  на  површинама  земљишта  високих 
бонитетних класа;

■ Спровођење  одредби  Закона  о  пољопривредном  земљишту и 
Правилника  о  дозвољеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у 
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања .
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6.2.5. Мере заштите од буке

Успоставити мониторинг мрежу за праћење нивоа комуналне буке и буке у 
индустријској зони. Уколико се на основу резултата мерења покаже као неопходност 
потребно је пројектовати заштитне конструкције (баријере) и/или заштитно зеленило 
на местима која су најугроженија буком.

6.2.6.  Mepe заштите везане за проблем отпада

Предузимање одговарајућих мера заштите којима се регулише проблематика из 
области управљања отпадом, у наредном периоду, има велики значај. Мере се састоје у 
следећем:

■ Извршити  санацију  и  рекултивацију  постојеће  депоније  комуналног  
отпада града Лознице.

Потребно  је  приступити  изради  Пројекта  санитарно-техничке  санације  и 
рекултивације деградираног простора на локацији постојеће градске депоније комуналног 
отпада. Године 1997. урађен је "Главни пројекат санације депоније комуналног отпада града 
Лознице" али који није спроведен. 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. 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.

■ Планирати  постепено  затварање  депоније  комуналног  отпада  и  
прелазак на систем регионалног депоновања отпада 

■ Уклонити  дивље  депоније  које  су  формиране  на  територији  Бање  
Ковиљаче

Постојеће дивље депоније је потребно уклонити и очистити површине на 
којима су биле лоциране. Санкционисати настајање дивљих депонија кроз појачани 
инспекцијски надзор надлежних градских  служби.

■ Радити   на   увођењу   система   за   рециклажу  уз   прикупљачке  
(трансфер) станице.

■   Организовати  систем  селективног  прикупљања  отпада,  његовог  
разврставања и увођења у систем рециклаже. 
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6.2.7.  Мере за заштиту природних добара

Сва  заштићена  добра  која  су  заштићена  на  основу  Закона  имају  статус 
трајне и обавезне намене  и морају се штитити на основу наведеног правног акта. 
Интегрална  заштита  природних  добара  мора  се  реализовати  применом  следећих 
принципа:

- спровођењем интереса заштите природе на свим нивоима планирања,
- интегрисањем мера заштите природе и животне средине у све намене 
коришћења простора, и
- заштићена подручја,  као фиксни елементи,  се не смеју посматрати 
као изоловани ентитети јер су еколошки, културно и економски повезани 
са околином.У циљу заштите природе  Бање Кобиљаче потребно је радити 
на  очувању  високовредних  шумских  асоцијација,  при  чему  су  посебно 
вредни простори  Гучева .

         6.2.8. Остале мере заштите животне средине

Управљање квалитетом ваздуха
-Смањити ниво емисије штетних материја у ваздух

 -Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху

Заштита од буке
-Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке

Управљање водама
-Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода
-Смањити ризик од поплава
-Заштита и коришћење земљишта
-Чување површина обрадивог пољопривредног земљишта
-Повећати површине под шумом
-Смањити контаминацију тла

Управљање отпадом
-Унапредити  систем  прикупљања,  третмана  и  одлагања  чврстог 

отпада
-Утврдити одговарајућу локацију будуће санитарне депоније

Климатске промене
-Смањити емисију гасова стаклене баште
-Унапредити енергетску ефикасност
-Смањити потрошњу необновљивих извора енергије

Очување биодиверзитета и унапређење предела
-Очувати биодиверзитет и унапредити предео

Заштита културно-историјске баштине
-Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара
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Насеља, становништво и људско здравље
-Очување насељености приградских насеља и руралних подручја
-Унапредити здравље становништва
-Раст запослености

Јачање институционалне способности за заштиту животне средине
-Унапредити службу за заштиту животне средине и мониторинг
-Унапредити информисање јавности по питањима животне средине

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

                            Strana 62 do 74



7.1.1. Стратешке    процене    на    нижим    хијерархијским нивоима

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

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

7.2. Процене утицаја пројеката на животну средину

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

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

Као обавезујућу ствар,  а на основу Закона о процени утицаја  на животну 
средину, потребно је истаћи следеће:

- Инвеститор не може приступити извођењу пројекта тј. радовима без 
спроведеног  поступка  процене  утицаја  и  добијене  сагласности  надлежног 
органа на студију о процени утицаја
- Инвеститор  за  чије  се  планиране  објекте  и  активности  може 
захтевати  процена  утицаја  мора  поднети  захтев  за  одлучивање  о  потреби 
процене утицаја надлежном органу, и
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- Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за 
прибављање дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња, 
извођење  радова,  промена  технологије,  промена  делатности  и  друге 
активности).

Поступак процене утицаја на животну средину је потребно спровести по фазама у 
поступку процене утицаја како је то прописано Законом.

8.  ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА (МОНИТОРИНГ) 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА 
ПЛАНА

Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како 
би се све предложене мере заштите животне средине у плану генералне регулације 
могле успешно имплементирати у пракси. Програм праћења стања животне средине 
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у току спровођења плана садржи,  према Закону о стратешкој  процени утицаја  на 
животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/2010), следеће ставке:

1. индикаторе за праћење стања животне средине;
2. опис циљева плана и програма;
3. права и обавезе надлежних органа; и
4. поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја

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

8.1.     Опис циљева плана и програма

Опис циљева Плана, општих и посебних, детаљније је наведен у поглављу 
IV овог  Извештаја  па  ће  се  више пажње посветити  циљевима  Програма праћења 
стања животне средине.

Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог, 
правовремено реаговање и упозорење  на  могуће  негативне  процесе  и  акцидентне 
ситуације, као и потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање 
потреба за предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте 
загађења.  Потребно  је  обезбедити  континуирано  праћење  стања  квалитета  животне 
средине и активности у простору  чиме се ствара могућност за њеним рационалним 
управљањем.

Према  Закону о  заштити  животне  средине  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  135/04 
36/09), Република односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности 
утврђене  Законом,  обезбеђује  континуалну  контролу  и  праћење  стања  животне 
средине у складу са овим и посебним законима. Према члану 69. наведеног Закона, 
циљеви Програма праћења стања животне средине били би:

- обезбеђење мониторинга,
- дефинисање садржине и начина вршења мониторинга,
- одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга,
- дефинисање мониторинга загађивача,
- успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података 

у циљу вођења интегралног катастра загађивача, иувођење обавезе извештавања о 
стању животне средине према прописаном садржају извештаја о стању животне 
средине.

8.2.     Индикатори за праћење стања животне средине

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем 
и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата  праћење 
природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине.
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Праћење  стања  појединих  елемената  животне  средине  на  подручју  Бање  Ковиљаче 
тренутно обављају одређене овлашћене организације, о чему је било речи у  Извештају. 

Имајући у виду просторни обухват плана и могућа загађења, систем мониторинга 
се, пре свега, односи на следеће показатеље:

- мерење емисије у циљу праћења степена загађености ваздуха на посматраном 
подручју

- контролу и праћење квалитета вода на подручју плана,
- контролу спровођења санитарне заштите у подручјима непосредне, уже и шире 

зоне заштите,
- праћење квалитета земљишта контролом његовог загађивања,
- праћење опасних, отпадних и штетних материја, и
- сталну урбанистичко-грађевинску контролу лоцирања и изградње објеката.

 8.2.2.     Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха

Проучавање и праћење квалитета  ваздуха  има за циљ контролу и утврђивање 
степена загађености ваздуха, као и утврђивање тренда загађења, како би се правовремено 
деловало ка смањењу штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет 
животне средине.

Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем имисије, праћењем и 
истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и извештавањем о резултатима 
мерења, праћења и истраживања,(Уредбу о граничним вредностима емисија загађујућих 
материја  у  ваздух(  "Службени  гласнику  РС",  бр.  71/2010),дате  су  смернице 
истраживања,  праћења  и  утврђивања  општег  стања  загађености  ваздуха  у  насељеним 
местима и ненасељеним подручјима. На основу обављених анализа утврђује се стање и 
трендови на основу којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха.

Правилником је  дефинисан  квалитет  ваздуха  на  основу добијених дуготрајних 
(просечних)  и  краткотрајних  (високих)  вредности  загађености  ваздуха  различитим 
полутантима. Наведеним Правилником утврђене су загађујуће материје за које се обавља 
систематско и континуално  праћење,  при чену је  посебан акценат  стављен на типичне 
загађујуће материје.

На основу Закона о заштити животне средине, постројења која представљају извор 
емисија и загађивања животне средине дужна су да, у складу са Законом, преко надлежног 
органа, организације или овлашћене организације:

- обављају мониторинг емисије;
- обезбеђују метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте 

од посебног интереса за Републику или јединицу локалне самоуправе;
- учествују у трошковима мерења имисије у зони утицаја, по потреби; и

               - прате и друге утицаје своје активности на стање животне средине. Загађивач 
мора да планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга емисије, као и 
за друга мерења и праћења утицаја својих активности на животну средину. Мерење емисије 
обезбеђује се на основу Правилника о граничним вредностима емисије, начину и роковима 
мерења и евидентирања података.
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8.2.3. Мониторинг система за контролу квалитета воде

У  циљу  предузимања  неких  мера  за  ограничавање  даљег  загађивања  и 
евентуално  побољшање  квалитета  површинских  вода,  од  значаја  је  стално  и 
систематско контролисање квалитета површинских вода. Испитивање квалитета вода 
може да буде бактериолошко и физичко-хемијско. Испитивања се обављају према 
утврђеним  параметрима  -  индикаторима,  чије  присуство  и  квантитет  указује  на 
квалитет и исправност воде или, пак, одређује категоризацију воде у водотоцима.

Према  Закону  о  водама,  у  циљу  праћења  стања  загађености  вода,  врши  се 
систематско  испитивање  квалитета  површинских  и  подземних  вода  на  прописан 
начин на основу Правилника о опасним материјама у водама и Правилника о начину 
и  минималном  броју  испитивања  квалитета  отпадних  вода,  према  програму  који 
доноси Влада РС.

 Предузећа која испуштају отпадне воде у реципијенте и јавну канализацију 
дужна су да поставе уређаје за мерење, да мере и региструју количине отпадних вода 
и да податке о томе достављају јавном водопривредном предузећу.

Индустријска предузећа која имају уређаје за пречишћавање отпадних вода 
и мерне уређаје,  дужна су да ове уређаје одржавају у исправном стању,  обезбеде 
њихово редовно функционисање и воде дневник рада уређаја за пречишћавање вода. 
Уколико испуштају отпадне воде у пријемнике и јавну канализацију, потребно је да 
обезбеде испитивање квалитета воде које испуштају и њихов утицај на пријемник и 
то преко овлашћених организација за вршење ових испитивања.

Предузећа  која  врше  испитивање  квалитета  подземних  вода  као  и 
испитивање квалитета  отпадних  вода,  дужна  су  да  резултате  испитивања доставе 
Републичком  хидрометеоролошком  заводу  и  јавном  водопривредном  предузећу 
месечно, а у случају хаваријског загађења воде, у току истог дана.

8.2.4.     Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта

У циљу  утврђивања  количина  опасних  и  штетних  материја  у  земљишту 
врши  се  испитивање  пољопривредног  земљишта  и  воде  за  наводњавање,  и  то  у 
складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање, и по програму 
који доноси Влада РС. Испитивања опасних и штетних материја у пољопривредном 
земљишту  обавља  организација  коју  овласти  министарство  надлежно  за  послове 
пољопривреде. Овлашћена организација дужна је да обавештава то Министарство о 
резултатима испитивања.

8.2.5.     Управљање отпадним, опасним и штетним материјама
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Према Закону о заштити животне средине, заштита од отпадних и опасних 
материја  врши  се  прописивањем  начина  поступања  са  појединим  отпацима  који 
имају  својства  опасних  материја  и  прописивањем  начина  вођења  евиденције  о 
врстама и количинама опасних материја у производњи, употреби, превозу, промету, 
складиштењу и одлагању.

У предузећима у којима се производи, превози, ставља у промет, користи, 
прерађује,  складишти  или  која  одлажу  опасне  материје,  морају  се  предузимати 
следеће активности, односно она су дужна да:

- воде евиденцију о врстама и количинама опасних материја;
- израде план заштите од удеса;
- спроводе превентивне и друге мере управљања ризиком од удеса из 
плана заштите од удеса; и
- израде извештај о стању сигурности који је доступан јавности и да 
најмање сваких пет година, као и у случају промена у раду постројења 
или обављању активности, врше ревизију извештаја о стању сигурности.

Законом о превозу отпадних материја уређени су услови под којима се врши 
превоз  опасних  материја  и  радње  које  су  у  вези  са  тим  превозом;  припремање 
материје за превоз, утовар, истовар и успутне манипулације.

8. 2.6.      Мониторинг буке

Ниво  буке  у  животној  средини  се  контролише  системским  мерењем  буке  које 
обезбеђује  град. Мерење буке могу да обављају овлашћене стручне организације у 
складу  са  Правилником  о  дозвољеном  нивоу  буке  у  животној  средини.  Истим 
Правилником  прописани  су  највиши  дозвољени  нивои  буке  у  насељеним  и 
ненасељеним подручјима.

8.3.     Права и обавезе надлежних органа

Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања 
животне средине,  она произилазе  из  Закона о заштити  животне средине,  односно 
чланова 69-78. овог Закона. Према наведеним члановима, права и обавезе надлежних 
органа су:

-    Влада доноси програм мониторинга за период од две године,
- Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој
територији који мора бити у сагласности са програмом Владе,
-. Република  и  јединица  локалне  самоуправе  обезбеђују  финансијска
средства за обављање мониторинга,
-. Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда
мерних  места,  мрежу  мерних  места,  обим  и  учесталост  мерења,
класификацију  појава  које  се  прате,  методологију  рада  и  индикаторе
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загађења  животне  средине  и  њиховог  праћења,  рокове  и  начин
достављања података.
- Мониторинг  може  да  обавља  само  овлашћена  организација.
Министарство  прописује  ближе  услове  које  мора  да  испуњава
овлашћена  организација  и  одређује  овлашћену  организацију  по
претходно  прибављеној  сагласности  министра  надлежног  за  одређену
област.

         - Влада  утврђује  врсте  емисије  и  других  појава  које  су  предмет
           мониторинга  загађивача,  методологију  мерења,  узимања  узорака,
           начин евидентирања, рокове достављања и чувања података,

      - Државни  органи,  односно  организације  и  јединице  локалне
           самоуправе,  овлашћене  организације  и  загађивачи  дужни  су  да
           податке  из  мониторинга  достављају  Агенцији  за  заштиту  животне
           средине на прописан начин,

          - Влада  ближе прописује  садржину и  начин  вођења информационог
            система,  методологију,  структуру,  заједничке  основе,  категорије  и
            нивое  сакупљања  података,  као  и  садржину информација  о  којима  се
            редовно и обавезно обавештава јавност,

    - Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине,
          - Министар  прописује  методологију  за  израду  интегралног  катастра 

загађивача,  као  и  врсту,  начине,  класификацију  и  рокове  достављања 
података,
-   Влада једанпут  годишње подноси  Народној  скупштини  извештај  о 
стању животне средине у Републици. Надлежни орган локалне самоуправе 
једанпут  у  две  године  подноси  скупштини  извештај  о  стању  животне 
средине на својој територији. Извештаји о стању животне средине објављују 
се у службеним гласилима Републике и јединице локалне самоуправе,
Државни  органи,  органи  локалне  самоуправе  и  овлашћене  и  друге 

организације  дужни  су  да  редовно,  благовремено,  потпуно  и  објективно, 
обавештавају јавност о стању животне средине, односно о појавама које се прате у 
оквиру  мониторинга  имисије  и  емисије,  као  и  мерама  упозорења  или  развоју 
загађења која могу представљати опасност за живот и здравље људи,  у складу са 
Законом о заштити животне средине и другим прописима. Такође, јавност има право 
приступа  прописаним  регистрима  или  евиденцијама  које  садрже  информације  и 
податке у складу са овим законом.

Законски оквир

Систем праћења стања животне средине (ваздух, вода, земљиште, опасне, отпадне и 
штетне материје, бука) успостављен је следећим правним актима:
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Закон  о  планирању  и  изградњи ("Службени гласник  РС",  бр.  72/2009 , 
81/2009  и74/2010 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Закон о геолошким истраживањима (Sl. Glasnik RS br. 44/95)
       -     Закон о Бањама(Sl. Glasnik RS br. 80/92, 67/93

9.   ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

Чланом 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише се 
учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење о Извештају 
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о стратешкој процени утицаја на животну средину у року од 30 дана. Пре упућивања захтева 
за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган надлежан за припрему 
плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени (члан 19). 
Орган  надлежан за  припрему плана  обавештава  јавност  о  начину  и роковима увида  у 
садржину извештаја  и  достављање мишљења,  као  и  времену и месту одржавања јавне 
расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења плана.

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

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

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

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

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

Посматрајући  планирање  и  развој  подручја  Бање  Ковиљаче  кроз  систем 
"еколошких" критеријума и индикатора дошло се до закључка да се посебно мора водити 
рачуна о активностима које битније могу нарушити животну средину,  као и о могућим 
"сукобима  интереса"  у  односу  на  природне  вредности,  земљиште,  воду  и  ваздух.  У 
савременом планирању, увођењем стратешке процене утицаја, еколошка димензија прожима 
читав процес израде планских докумената и интегрисана је у планска решења, чиме планови 
постају квалитетнији и усклађенији са концептом одрживог развоја. 

Будући  да  су  досадашња  искуства  недовољна  у  примени  стратешке  процене 
предстоји решавање бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке процене планова 
присутна су два приступа:
                 (1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката 
на планове и програме где није проблем применити принципе за EIA, и

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

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

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

планском  подручју  нису  примењиве  софистициране  симулационе  математичке 
методе,

- при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито 
јавности, због чега примењене методе и резултати процене морају бити разумљиви 
учесницима  процеса  процене.  Анализирајући    поступак   израде   Стратешке 
процене  утицаја   на животну средину, може се закључити да се он састоји из,  
условно  говорећи,  четири фазе.  Не улазећи у детаљније  елаборирање појединих 
фаза потребно је нагласити да се ниједна фаза не може запоставити у поступку 
интегралног планирања животне средине.

- Полазне основе стратешке процене обухватају дефинисање предмета као 
и  просторног  обухвата  студије,  циљева  и  метода  рада,  правног,  планског  и 
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документационог основа. Анализа и оиена стања је аналитичка фаза која се ради 
на  основу  резултата  мерења  елемената  животне  средине  на  терену  односно 
стручних, научних и других литературних података о стању животне средине на 
датом подручју.
             - Након анализе и оцене стања, другу фазу представља проиена могућих 

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

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

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

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

11.     ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
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Закључци о израђеном извештају о стратешкој процени (према нашем закону), 
односно не-технички резиме (према европској  директиви о СПУ) представљају сажетак 
информација  датих  у  свим  претходним  поглављима.  Ове  информације  треба  да  су 
представљене на начин разумљив јавности.

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

• се заснива на начелима одрживог развоја, предострожности, интегралности 
и учешћа јавности,
• помаже да се провери повољност различитих планских варијанти,
• обрађује питања и утицаје ширег значаја,  који се не могу поделити на 
пројекте, на пример - кумулативни и социјални ефекти,
• утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, 
укључујући  и  претходну  идентификацију  проблема  и  утицаја  који  заслужују 
детаљније истраживање.

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

На  основу  евалуације  значаја  утицаја  приказаних  у  Плану  закључује  се  да 
имплементација  плана  не  производи  стратешки  значајне  негативне  утицаје  на  целом 
планском подручју. Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог 
развоја може се констатовати да ће већина планских решења имати позитиван утицај на 
конкретан простор. Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских 
решења су ограниченог карактера и по интензитету и по просторној размери. Да овакви 
утицаји не би оптеретили капацитет животне средине и простора, спроводиће се мере за 
спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину прописане Извештајем.

Извештај о стратешкој процени утицаја који се радио за ниво плана генералне 
регулације Бање Ковиљаче, не може дати  одговоре на прихватљивост појединих планских 
решења. Таква планска решења морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде 
пројектне документације .  Ниво детаљности који ће анализирати појединачне објекте и 
њихове утицаје на животну средину, разматраће се у оквиру Процена утицаја појединачних 
објеката и пројеката на животну средину.
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