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УВОД 

 

Израда Плана детаљне регулације нове деонице дела државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на 

територији града Лозницe  (у даљем тексту: План), приступило се на основу Одлуке о изради плана 

детаљне регулације („Службени лист града Лознице”, бр. 4/20), (у даљем тексту: Одлука), коју је донела 

Скупштина  града  Лознице  (број 06-3/20-38-4 од 20.02.2020.), на основу члана 46. Закона  о  планирању  

и изградњи  („Службени  гласник  РС“,  бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 

50/13 - УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,  31/19 и 37/19) и члaнa 40. и 84. Стaтутa грaдa Лознице 

(“Службeни лист грaдa Лознице” бр. 1/19 - преч. текст). 

У складу са одредбама Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 

135/04 и 88/10), донета је Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину 

Плана детаљне регулације државног пута IБ реда Ваљево-Лозница на територији града Лозницe бр. /2020 

од 07.02.2020. („Службени лист града Лознице”, бр. 4/20).  

Стратешкe процене утицаја овог плана израђена је на основу Закона о Стратешкој процени утицаја на 

животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10 - у даљем тексту Закон). Закон је 

усклађен са европским директивама у овој области и у њему су директно имплементиране одредбе 

Директиве ЕУ 2001/42/ЕC (The Strategic Environmental Assessment Directive - European Directive 

2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment),. Самим 

тим, применом ове Директиве је утврђена обавеза израде стратешке процене утицаја планских 

докумената на животну средину према одређеним критеријумима, релевантним у области заштите 

животне средине, природних и културних добара и вредности. Поред тога, ова Стратешка процена 

усклађена са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 

64/10 - УС, 24/11, 121/12 , 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 

Законoм о Просторном плану Републике Србије oд 2010. до 2020. године (“Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/10), Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/10), 

Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 

и 43/11, 14/16, 76/18, 95/18), као и другим законима и подзаконским актима, донетим одлукама и 

стратегијама које се односе на проблематику из предмета овог Плана. Поред тога, приликом израде 

плана и Стратешке процене консултовани су и одредбе следећих законских и подзаконских аката и 

то: Закон о шумама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15); Закон о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 –41/09 и 112/15, 

80/17 и 95/18); Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 41/09, 10/13 и 101/16); Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09); Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 36/09);; Закон о заштити природе („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 36/09, 91/10 – испр., 14/16 и 95/18); Закон о културним добрима („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 71/94, 52/11, 99/11); Закон о транспорту опасног  терета („Службени  гласник  

Републике  Србије“,  бр. 88/10); Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, 

учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине - 

Архуска конвенција („Службени гласник Републике Србије“, Међународни документи, бр. 38/2009); 

Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 92/08); Уредба о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), Уредба о 

мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационалних извора загађивања („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 5/2016) и Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих 

материја у ваздух („Службени гласник Републике Србије“, бр. 71/2010 и 6/2011) и други нормативни 

акти. 

Предмет ове Стратешке процене је утицај обнове постојеће инфраструктуре и повећања доступности 

подручја кроз изградњу нове обилазнице око града Лозница (која би имала и функцију повезивања 

државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница са планираним државним путем IБ реда број 26 

Шабац-Лозница (наставак пута Нови Сад–Рума-Шабац) на основне елементе животне средине као и 

могућности умањивања и/или неутрализације њихових негативних ефеката на све параметре животне 

средине .  
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Стратешка процена представља значајан инструмент генералног, стратешког планирања, на 

републичком и урбанистичког планирања, на локалном нивоу, као и претходног усаглашавања 

еколошких и развојних интереса. Она се спроводи/врши ради обезбеђивања вишег нивоа заштите 

животне средине  и  интеграције еколошких захтева, мишљења и начела у планове и програме, у 

циљу подстицања и унапређења одрживог развоја. Овим путем се усаглашавањем циљева и 

принципа одрживог развоја у плановима и програмима, детерминишу начини неутралисања или 

ограничавања негативних утицаја на животну средину, здравље, квалитет живота и економски статус 

становништва неког подручја. Притом, СПУ настоји да усагласи и хармонизује захтеве заштите 

животне средине и развоја путем вредновања планских решења у односу на захтеве животне средине. 

Такође, императив у поступку израде Стратешке процене је дефинисање партиципације 

заинтересованих страна, јавности и интересних група у процес планирања и одлучивања по питањима 

свих планских решења, која се односе на животну средину. Израда СПУ обавезна је за планове у 

области просторног и урбанистичког планирања уколико њихова решења могу изазвати потенцијалне 

значајне ефекте на животну средину. 

Полазну основу за израду овог документа чини  План детаљне регулације нове деонице дела 

државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лозницe, а плански основ чине 

Просторни план града Лознице („Службени лист града Лозница”, бр.13/12), (у даљем тексту ППГЛ) 

са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину и Просторни план подручја посебне 

намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“(„Службени 

Гласник РС“, број 26/20), (у даљем тексту ППППНЈ)  са Извештајем о стратешкој процени утицаја 

плана на животну средину и као и друга расположива документација.  

Методолошки приступ изради програма заснован је на Закону о стратешкој процени утицаја на 

животну средину
1
 и Упутствима за спровођење Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину
2
. 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни 

утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и којим се 

одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину. Извештај садржи нарочито: 

1) Полазне основе стратешке процене 

2) Преглед карактеристика и оцена стања животне средине у подручју плана 

3) Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора 

4) Процену могућих значајних утицаја на животну средину 

5) Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја  

6) Смернице за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима  

7) Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана  

8) Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене 

9) Приказ начина одлучивања 

10) Закључке стратешке процене утицаја и друге податке од значаја за  

стратешку процену 

 

Стратешка процена је процес који треба да интегрише циљеве и принципе одрживог развоја у 

плановима детаљне регулације 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 огледа се у томе што: 

 обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, на пример 

- кумулативни и социјални ефекти, 

 помаже да се провери повољност евентуалних варијанти развоја, 

 избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну средину 

већ дефинисаног пројекта. 

 утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја  конкретних пројеката, укључујући и 

претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање, 

итд. 

                                                 
1 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, «Службени гласник РС» бр. 135/04 и 88/10. 
2 Упутства за спровођење закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Министарство науке и заштите 

животне средине, фебруар 2007. 
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I  Полазне основе стратешке процене утицаја 
 

Полазне основе стратешке процене утицаја обухватају: 

1) кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим плановима и 

програмима; 

2) преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју за које се извештај 

доноси; 

3) карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду изложене 

значајном утицају; 

4) разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или програму и приказ 

разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене; 

5) приказ припремљених евентуалних варијантних решења која се односе на заштиту животне 

средине у плану или програму (укључујући варијантно решење нереализовања плана и 

програма и најповољније решење са становишта животне средине); 

6) резултате претходних консултација за заинтересованим органима и организацијама битне са 

становишта циљева и процене могућих утицаја СПУ. 
 

1.1. Преглед саржаја и циљева плана и односа са другим плановима 
 

1.1.1. Предмет Плана детаљне регулације 
 

Подручје истраживања налази се у западном делу Републике Србије, захвата површину од око 30ха, а 

обухваћено је листом Зворник. Цело подручје истраживања припада сливу реке Јадар као десне 

притоке реке Дрине. Већа места на овом делу терена су Драгинац, Брадић и Липнички Шор, повезани 

асфалтним путем Ваљево – Осечина- Лозница и бочним везама. 

Предмет Плана детаљне регулације је обнова постојеће инфраструктуре и повећање доступности 

подручја у првом реду квалитетним повезивањем са мрежом државних путева Републике Србије и 

изградњом државних путева IБ реда, укључујући и изградњу нове обилазнице око града Лозница, која 

би имала и функцију повезивања државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница са планираним 

државним путем IБ реда број 26 Шабац-Лозница (наставак пута Нови Сад–Рума-Шабац). 

Како би се непосредно подручје коридора заштитило од загађења проузрокованог одвијањем 

саобраћаја, не само за садашње потребе, већ и за будуће, и тиме остварио основни услов одрживог 

развоја, потребно је применити мере заштите вода, односно заштите животне средине.  

Граница ПДР је одређена границом коридора пута, односно аналитички одређеним геодетским 

тачкама, а  обухваћени су: 

 путни појас државног пута дужине око 13,7 km и ширине око 30 m, који обухвата регулацију 

трасе пута 

 траса гасовода и цевовода техничке воде 

 места укрштања са другим путним правцима и инфраструктурним коридорима. 

Укупна површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 71,90 ha. 

У складу са Одлуком о изради плана, обухваћен је део територије града Лознице, у следећим К.О: 

Слатина, Горње Недељице, Доње Недељице, Грнчара, Липница, Руњани и Шор. 

Планирани коридор нове деонице државног путa IБ реда број 27 Ваљево-Лозница, деоница Слатина-

Шор, полази од постојећег државног пута на стационажи km 16+446 у Слатини, највећим делом се 

пружа уз планирану железничку пругу Ваљево-Лозница, долином реке Јадар, укршта са са 

постојећом железничком пругом Рума-Мали Зворник, након чега се спаја са постојећим државним 

путем IБ реда број 26 Шабац-Лозница. Приближна дужина ове планиране саобраћанице је око 13,7 

km. 

План детаљне регулације је заснован на студијској, техничкој и другој документацији, резултатима 

досадашњих истраживања и важећим планским и развојним документима у Републици Србији. 

Планираним интервенцијама у простору, мора се унапредити рационално коришћење земљишта, 

обезбедити квалитетнији животни услови, очувати природне и створене вредности и животна 
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средина, реално сагледати простор кроз уважавање постојеће изграђености, остварити континуитет у 

планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и планираним наменама површина, 

нарочито са аспекта  стечених обавеза из усвојених просторних и урбанистичких планова. 

Планско решење је резултат свеобухватног и мултидисциплинарног приступа планирања и 

сагледавања предметног простора и ширег окружења и интегрисања: 

- услова и смерница из плана вишег реда, 

- идејна решења и елементи идејног пројекта за изградњу дела предметне деонице пута,  

- услова надлежних институција и јавних комуналних предузећа. 

Планом су дефинисане површине јавне намене коридора државног пута (саобраћајне површине и 

водно земљиште), неопходне инфраструктурне мреже која се налази у коридору, заштита постојећих 

мрежа са којима се планирани коридор укршта и дефинисана правила уређења и грађења у оквиру 

обухвата плана. Планом детаљне регулације ствара се основ за експропријацију земљишта на 

планираном коридору пута, плански основ за његово директно спровођење издавањем локацијских 

услова, израду техничке документације, прибављање дозвола у складу са законом, односно стварање 

услова за изградњу пута.  

1.1.2. Плански циљеви на простору Плана детаљне регулације 

 

Циљ израде Плана је стварање услова за реализацију националних интереса и интереса града Лозница 

у области саобраћајне инфраструктуре на принципима одрживог развоја, као и услова за реализацију 

пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“. Подизање нивоа приступачности 

подручја обухваћеног израдом Плана детаљне регулације и региона западне Србије имаће позитивне 

ефекте на подизање нивоа њихове конкурентности, а самим тим и на динамику будућег развоја.  

Поред тога, циљеви у области заштите природе шпдразумевају очување природних карактеристика 

еколошки значајних подручја, еколошких коридора и подручја у поступку валоризације. 

1.1.3. Однос према другим документима – стратегијама, плановима и програмима 

Планирани коридор нове деонице државног путa IБ реда број 27 Ваљево-Лозница, деоница Слатина-

Шор налази се у границама Просторног плана града Лознице („Службени лист града Лозница”, 

бр.13/12) и Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и 

прераде минерала јадарита „Јадар“(„Службени Гласник РС“, број 26/20).   

Осталу планску документацију од значаја за израду плана  чине Просторни план подручја посебне 

намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево–Лозница („Службени гласник РС”, 

број 1/13) и План детаљне регулације државног пута IБ реда број 26 на административној територији 

Града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 4/20). 

1)  Извод из Просторног плана града Лознице („Службени лист града Лозница”, бр.13/12) 

У Просторном плану града Лознице као основно планско опредељење дефинисана је обнова 

постојеће инфраструктуре и повећање доступности подручја, у првом реду квалитетним повезивањем 

са мрежом државних путева Републике Србије и изградњом државних путева IБ реда, укључујући и 

изградњу нове обилазнице око града Лозница, која би имала и функцију повезивања државног пута IБ 

реда број 27 Ваљево-Лозница са планираним државним путем IБ реда број 26 Шабац-Лозница 

(наставак пута Нови Сад–Рума-Шабац). Према ППГЛ дефинисане су следеће намене у оквиру 

обухвата овог ПДРа:  њиве, ливаде, пашњаци, воћнаци, виногради, шумско земљиште, грађевинско 

земљиште. 

Такође су планирана укрштања са саобраћајним и инфраструктурним коридорима: железничком 

пругом, далеководима, планираним гасоводом, насељском водоводном и канализационом мрежом, 

водотоковима.  

2)  Извод из Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта 

експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“(„Службени Гласник РС“, број 

26/20).   

Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала 

јадарита „Јадар је дефинисао коридор пута, који је предмет датаљне планске разраде. Концепција 

развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре базирана је са циљем остваривања, односно 
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изградње и развоја таквог саобраћајног система, који омогућава подизање квалитета и безбедности 

саобраћаја, побољшање регионалне и локалне приступачности подручја и јачање регионалних веза.  

Стратешка опредељења и смернице развоја друмског саобраћаја и путне инфраструктуре обухватају: 

 усмеравање развоја саобраћајне инфраструктуре и стимулација понуде превозних услуга који 

доприносе остварењу основних циљева просторног и општег развоја; 

 ревитализацију, модернизацију и доградњу постојеће мреже државних путева I и II реда, 

општинских путева и улица, чиме се омогућава већи степен ефикасности, рационалности и 

економичности у транспорту људи и добара, али и смањење еколошких последица, односно 

подизање нивоа безбедности у друмском саобраћају; 

 конципирање јавног путничког превоза тако да се задовоље превозне потребе становништва и 

омогући боља повезаност понуде у превозу друмским, односно железничким превозним 

средствима; 

 изградњу новог путног правца, државног пута IБ реда број 26 деоница Рума-Шабац-Лозница, 

у циљу квалитетнијег повезивања подручја Плана са аутопутским правцем државног пута IА 

реда број 1 (део трасе коридора X и путног правца међународне ознаке Е-75); 

 изградњу нове саобраћајне везе, односно нове деонице државног пута IБ реда број 27 Ваљево-

Лозница у дужини од око 13,75 km,  као везе државног пута IБ реда број 26 деоница Шабац-

Лозница (постојећа и планирана) и постојећег државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница, 

уз трасирање изван гушће насељених простора, омогућавајући измештање транзитног и 

новогенерисаног теретног саобраћаја изван зона у којима су могућа значајнија ометања 

функционисања насеља (уједно и омогућавање директнијег повезивања подручја и комплекса 

посебне намене са постојећом и планираном друмском мрежом вишег нивоа); и 

 реконструкцију и рехабилитацију, односно промену геометрије и техничких елемената по 

потреби на општинским путевима.  

Са аспекта потреба реализације пројекта „Јадар“ основни циљ развоја друмског саобраћаја и друмске 

инфраструктуре огледа се у потреби стварања таквих услова (организационих, технолошких и 

инфраструктурних) којима би се обезбедило неометано функционисање постројења ангажованих у 

експлоатацији и преради минерала јадарита, уз очување безбедности. Стратешке смернице даљег 

развоја заснивају се и на планирању, пројектовању и изградњи нових саобраћајних веза државних и 

општинских путева са комплексом посебне намене у склопу пројекта „Јадар“. 

3)  Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 

железничке пруге Ваљево–Лозница („Службени гласник РС”, број 1/13) 

Просторни план инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево–Лозница дефинише деоницу 

планиране железничке пруге од распутнице у Липници до границе територије града Лознице. Пруга 

је планирана као електрифицирана једноколосечна за брзину до 120 km/h, за мешовит саобраћај. На 

Планском подручју предвиђене су железничка станица и распутница Липица. Резервисан је простор и 

обезбеђени су потребни услови за просторни развој, заштиту и уређење коридора железничке пруге. 

Планирана железничка пруга укупне дужине 68 km улази на подручје града Лозница из правца истока 

у К.О. Брезовице, и протеже се ка западу до железничке станице Липнички Шор у дужини од око 23 

km. Део планиране пруге од km 19+500 до 68+041 припада сливном подручју Јадра, где је траса пруге 

планирана долином потока Мочионик, Вишке (Беле) реке и Јадра. 

Основни циљ овог плана је усклађивање планираног коридора железничке пруге и простора кроз који 

пролази, са отклањањем конфликата који се стварају успостављањем новог инфраструктурног 

система у простору. Планом је рeзeрвисан прoстoр зa кoридoр пругe ширинe oкo 400 m, кojи oбухвaтa 

пружни пojaс ширинe 16 m и oбoстрaнe пojaсeвe зaштитe oд пo 50 m и зaштитнe пружнe пojaсeвe oд 

пo 200 m рaчунajући oд oсe крајњег кoлoсeкa. 

4)  Извод из Плана детаљне регулације државног пута IБ реда број 26 на административној 

територији Града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 4/20) 

Планом детаљне регулације су дате везе  предметне саобраћајнице  са постојећом и планираном 

мрежом државних и локалних категорисаних и некатегорисаних саобраћајница. Везе се остварају 

преко површинских или денивелисаних укрштаја. Претходном анализом су дефинисани постојећи и 



 8 

перспективни саобраћајни токови и стање коловоза предметних државних путева. Предметна 

саобраћајница се не укршта директно са државним путем IБ бр. 27 државна граница са Босном и 

Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево -Лајковац - Ћелије -

Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац, али се веза оставарује посредно 

преко раскрснице на стационажи 111+500 и остатком путне мреже.  

На основу просторног нивоа функције, као показатеља повезивања саобраћајних тежишта и 

доминантне саобраћајне функције, као релативног степена важности задатака опслуживања садржаја, 

сабирања токова и повезивања саобраћајних тежишта, предметна деоница се може класификовати као 

међурегионални везни пут (ВП-м). Главну функцију пута представља повезивање, док су споредне 

функције даљинско повезивање, односно сабирање токова. Према административној класификацији, 

предметни пут припада мрежи државних путева I реда. Према врсти саобраћаја, односно типовима 

возила којима је дозвољено кретање предметним путем, исти се може категорисати као пут за 

саобраћајних моторних возила. На предметној деоници очекује се да доминантни карактер 

саобраћајног тока буде међуградски. Предметна деоница се у односу према насељима може 

класификовати као деоница ванградског пута кроз подручје насеља.  
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II  Преглед карактеристика и оцена стања и квалитета животне средине на 

подручју за које се извештај доноси 
 

2.1. Оцена стања 

Оцена стања животне средине на планском подручју дата је као процена, на основу увида на терену, 

постојеће документације (постојећих Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину 

Просторног плана града Лознице и Просторног плана подручја посебне намене за реализацију 

пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“), анализе резултата мониторинга са 

најближих мерних станица, природних карактеристика просторних целина и података добијених у 

виду услова надлежних институција, пројектне документације, појединачних експертиза рађених за 

потребе Плана детаљне регулације и др.  

На подручју Плана генералне регулације вршена су бројна геолошка истраживања. Највећи број 

истраживача вршио је испитивања само у појединим деловима овог терена, третирајући одређену–

специфичну проблематику, тако да ти добијени резултати и подаци имају углавном ограничену 

употребљивост за геотехничке анализе. терен Зворник је у више махова био проучаван, при чему је 

степен истражености и познавања био неуједначен. Најкомплекснији општи геолошки подаци 

добијени су радовима на изради ОГК. 

Инжењерскогеолошка и хидрогеолошка испитивања вршена су у мањем обиму за конкретне потребе 

на ширем подручју истраживања. За потребе израде идејног пројекта пруге Ваљево - Лозница урађен 

је геотехнички и хидротехнички елаборат дуж трасе пруге. 

У морфолошком погледу у границама испитиваног терена издвајају се две целине: алувијална раван 

Јадра, са апсолутним котама 113 - 205 мнм и ниски брдовити терени (јужни обронци Влашића и Цера 

и северни обронци Соколских планина), са апсолутним котама до 350 мнм. Проширени део реке  

Корените и Јадра са релативно блажим деловима падина изграђених претежно од миоценских 

седимената и млађих - терасних наслага. Затим мањи део сужене долине Јадра са сличним падинама и 

на крају равничарски рељеф Дринско - Јадарског алувијона. 

Данашња морфологија терена је у директној зависности од локалног геолошког састава и тектонског 

склопа. Делови терена изграђени од стена мање отпорних на дејство егзогених фактора, имају знатно 

блажу рељефну пластику–благо заталасан рељеф са ширим речним долинама, заравњеним 

узвишењима и нагибима падина 25
о
-30

о
. 

Подручје истраживања у хидрографском погледу припада сливу Јадра. Важније леве притоке Јадра су 

Ступница и Коренита. Практично су све притоке Јадра (и сам Јадар) бујичног карактера. С обзиром 

да дренирају знатне површине терена, у периоду киша и топљења снега долази до плављења великих 

површина терена, нарочито дела од Осечине до Лознице. 

Са аспекта регионалних хидрогеолошких односа на подручју истраживања могу се издвојити два 

основна типа терена: речни алувиони и неогени басени. 

Инжењерско геолошка класификација на овом подручју изведена је према генетско - литолошкој и 

геохронолошко - литолошкој подели. Квартарне творевине су издвојене погенетско - литолошкој 

класификацији, при чему су генетски чланови издвојени према "Упутству за израду ОГК СФРЈ у 

теренима прекривеним квартарним творевинама": 

- алувијум - al 

- речнатераса - t 

- пролувијум - pr 

- делувијум - dl 

На основу анализа литолошких, структурних, хидрогеолошких и геотехничких својстава комплекса 

стенских маса извршено је издвајање основне средине: I - пластична и сипка.  

Према најновијим регионалним истраживањим Републичког сеизмолошког завода Србије 

(http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Републике Србије. 

Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној стени – 

http://www.seismo.gov.rs/
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Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у јединицама Европске макросеизмичке 

скале (EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 година могу се очекивати земљотреси 

максималног интензитета и убрзања приказани у табели. 

 

Табела 1. Сеизмички параметри 

Сеизмички параметри 
Повратни период времена (године) 

95 475 975 

Acc(g) max. 0,06 0,15 0,20 

Imax (EMS-98) VI-VII VII-VIII VIII-IX 

 

2.2. Карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду 

изложене значајном утицају 
 

Одређене вредности као и елементи животне средине потенцијално могу бити угрожени 

реализацијом Плана детаљне регулације, уколико се не спроведу мере за отклањање њиховог 

негативног утицаја. Значајнији негативни утицаји могу се јавити у следећим областима: 

-квалитет ваздуха, који може имати директне еколошке последице на насеља и 

становништво, у току извођења радова на припреми и изградњи планираног коридора нове деонице 

државног пута  IБ реда број 27 Ваљево-Лозница, деоница Слатина-Шор (утицај је локализован на 

мање од 200 метара у првој фази током изградње, а касније и током реализације саобраћаја); 

-бука, са могућим утицајем у току извођења радова, као и касније током реализације 

саобраћаја; неопходност спречавања емитоване буке до граница прописаних граничних врдности; 

-биодиверзитет (флора и фауна) и предео, чије је стање добро или веома добро - са могућим 

утицајем планираних техничко-грађевинских интервенција у току изградње и стављања у функцију 

планираног коридора: измену миграторних коридора малих сисара, уз неопходност за њихово 

очување кроз прописивање мера; 

-управљање отпадом, са могућим утицајем отпада који се ствара за време изградње – земља, 

амбалажни отпад за снабдевање и опрему, отпад од дрвећа и сечења жбуња, мале количине отпада од 

уља и боја; овим отпадом ће се управљати у складу са Законом о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“ бр 29/10); 

-природна добра; у обухвату границе Плана нема заштићених подручја за које је спроведен 

или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике 

Србије, као ни евидентираних природних добара. Предеони елементи унутар културног предела у 

окружењу и у границама плана (живице, међе, појединачна стабла и групе стабала, мањи 

водотоци/канали са блиско-природном вегетацијом у приобаљу и др.), имају улогу еколошких 

коридора од локалног значаја, који ће бити изложени мањем утицају у току изградње 

инфраструктурног коридора; и 

-културна добра; на планском подручју; у оквиру границе плана нема утврђених непокретних 

културних добара, али се налази већи број регистрованих археолошких налазишта, а због слабе 

истражености делова трасе постоји сигурно известан број археолошких налазишта који до сада није 

регистрован; због свега наведеног неопходно је евидентирати могући мањи утицај планираног 

коридора на непокретна културна добра од локалног значаја. 

 

2.3. Претходне консултације са заинтересованим органима и организацијама 
 
У поступку израде Плана детаљне регулације и спровођења Стратешке процене обављен је широк 

круг консултација са заинтересованим и надлежним организацијама и органима, у току којих су 

прибављени подаци, услови и мишљења већег броја субјеката, а посебно од:  

14. Републичког хидрометеоролошког завода, број 922-2-39/2020-2 од 24.03.2020 

15. А.Д. „Електромрежа Србије“, број 130-00-УТД-003-418/2020-002 од 25.03.2020 

16. Завода за заштиту споменика културе Ваљево, број 206/1 од 15.04.2020. 

17. „Лозница-гас“ д.о.о. Лозница број ЛГ-274/20 од 06.03.2020 

18. ЈП за управљање, планирање и пројектовање ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ, број 03-206 од 11.03.2020 

19. Министарства одбране, сектора за материјалне ресурсе, управа за инфраструктуру, број 4530-

2 од 30-03-2020 
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20. Комуналног јавног предузећа „Наш дом“, број 1760 од 09.03.2020 

21. ОДС „ЕПС дистрибуција“, доо Београд, огранак ЕД Лозница, број 8Ј.0.0.0.Д.09.14/69887/1-

2020 од 13.03.2020 

22. ЈП „Србијашуме“ Београд ШГ „Борања“ Лозница, бр. 1031/12.03.2020. од 12.03.2020. 

23. Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-

Дунав“, број 2380/1 од 06.04.2020. 

24. ЈП „Србијагас“ од 02.06.2020. 

25. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бр. 2/2020-1123 од 15.05.2020. 

26. Завода за заштиту природе Србије, бр. 020-691/3 од 26.03.2020. 

 

Сви ови контакти могу се сматрати релеватним за Стратешку процену, посебно за оцену алтернатива 

и избор најповољнијих евентуалних варијантних решења. Добијени услови су позитивни и не 

ограничавају изградњу, уређење и коришћење локалитета.  
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III  Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја и избор 

индикатора 
 

Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја овог Плана детаљне регулације дефинишу се на 

основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим релевантним плановима и 

програмима, циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, 

прикупљених података о стању животне средине in situ и значајних питања, проблема и предлога у погледу 

заштите животне средине у плану. На основу дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих 

индикатора који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

Предметни простор Плана детаљне регулације обухвата подручје у сливу реке Јадар као десне 

притоке реке Дрине у којој се налази зона саобраћајно инфаструктурног коридора у функцији 

посебне намене рударских активности у оквиру комплекса Јадар.  

Управо због наведене чињенице, неопходно је обезбедити висок степен заштите природних и других 

вредности и ресурса, чије стање, без примене мера прописаних кроз план детаљне регулације и ову 

стратешку процену може бити угрожено реализацијом изградње планираног коридора. При 

формулисању циљева СПУ уважени су, сходно закону, циљеви заштите животне средине у другим 

релевантним плановима и програмима вишег реда, утврђеним на нивоу Републике (првенствено 

циљеви Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде 

минерала јадарита „Јадар“, Просторног плана града Лознице као и циљеви Стратешких процена 

утицаја на животну средину за ове планове), као и сви меродавни подаци и чињенице о стању 

животне средине на подручју Плана детаљне регулације.  

3.1. Полазишта и основе општих и посебних циљева 
 

Основни аспект идентификације општих циљева СПУ, као и улазни параметри за дефинисање 

посебних циљева, представљају следеће одлике предметног подручја:   

- планско подручје налази се у зони саобраћајно-инфраструктурног коридора (планираних 

саобраћајних и инфраструктурних система) у функцији посебне намене, који обухвата простор 

коридора планиране нове деонице државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница који је кључни за 

приступ комплексу посебне намене; 

-на планском подручју нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заптите, 

утврђених еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних 

природних добара, међутим неопходна је заштита предеоних елемената унутар културног предела у 

окружењу и границама плана; 

-подручје високог нивоа квалитета животне средине, са израженим степеном био- и гео-диверзитета, 

бројно и богато гео-наслеђе и очуваност, атрактивност и разноврсност предела. 
 

3.2. Избор општих и посебних циљева и индикатора 
 

Индикатори за вршење стратешке процене утицаја, односно за евалуацију утврђених циљева, 

изабрани су на основу меродавних и суштинских одлика и садржаја области животне средине на коју 

се процена односи. Они проистичу из општих циљева и представљају директан ослонац за 

идентификацију и мониторинг посебних циљева СПУ. Посебни циљеви СПУ представљају 

конкретан, делом и квантификован исказ општих циљева дат у облику смерница за промену и акција 

(мера, радова, активности) којима ће се те промене извести.  

При утврђивању циљева СПУ се врши (што иначе методологија стратешке процене у земљама 

Европске уније допушта и примењује), удвајање - односно преклапање са циљевима заштите животне 

средине и одрживог развоја.  
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Табела 2. Циљеви и индикатори СПУ  
Област СПУ Општи циљеви Индикатори Посебни циљеви 

1.Ваздух   

 

1.1. Обезбеђивање 

задовољавајућег квалитета 

ваздуха током радова на 

изградњи планираног коридора 

-број дана када је 

прекорачена ГВИ за 

прашину 

-саобраћајно оптерећење 

(возила/час) 

-смањење нивоа загађења 

ваздуха од саобраћаја 

2. Биодиверзитет и 

предео 

2.1. Очување намене површина 

и природних карактеристика, 

еколошких коридора и  

2.2. Очување пољопривредне, 

еколошке, рекреативне и 

пејзажно-естетске функције 

ораница, башта, група стабала, 

појединачних стабала, живица, 

међа кошаница, воћњака и 

травних површина 

 

-број стабала на подручју 

плана која представљају 

еколошки коридор 

-површина под живицама 

које представљају 

еколошки коридор 

животиња 

дужина водотока/канала 

са блиско природном 

вегетацијом у приобаљу 

који представљају 

еколошке коридоре 

-површина под 

ораницама, баштама и др. 

 

-праћење броја јединки 

који мигрирају еколошким 

коридорима 

3. Отпад 3.1. Обезбеђивање 

прикупљања отпада на 

територији плана насталог 

током радова на изградњи 

планираног коридораа и 

његово одлагање на депонију 

-количина отпада 

створена на локацији 

(кг/дан) 

-типови отпада који се 

генеришу на локацији 

-смањење створене 

количине отпада на 

подручју плана 

-побољшање квалитета 

живота и спречавање 

настанка дивљих депонија 

 

4. Заштита здравља 

становника 

 

4.1.Заштита здравља 

становништва и спречавање 

евентуалних  утицаја 

планираног саобраћаја на 

коридору на здравље 

становништва 

 

-% становништва под 

директним утицајем 

загађења ваздуха 

 

- обезбеђивање системске 

контроле квалитета 

ваздуха на више локација 

на траси пута 

5. Заштита 

природних добара 

 

5.1. Обезбеђивање раста 

вегетације у коридору пута 

након његове изградње 

-проценат површина под 

зеленим појасом уз трасу 

пута 

 

- повећање површина под 

заштитним зеленилом 

(дрвореда у комбинацији са 

жбуњем) у коридору пута 

6. Бука 6.1. Обезбеђивање смањења 

нивоа буке настале током 

радова и након изградње 

коридора 

-смањити изложеност 

становништва повишено  

нивоу буке 

- смањење дневних нивоа 

буке на локалитетима на 

којима се врше радови на 

изградњи коридора 

-смањење нивоа буке 

настале услед реализације 

саобраћаја на планираном 

коридору 

 

IV Процена могућих утицаја на животну средину 
 

Процена могућих утицаја плана и програма на животну средину, према Закону о стратешкој процени 

утицаја, члан 15, садржи следеће елементе: 

1) приказ процењених утицаја (евентуалних) варијантних решења плана повољних са 

становишта заштите животне средине, са описом мера за спречавање и ограничавање 

негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину; 

2) поређење (евентуалних) варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег 

решења; 
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3) приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину, са описом мера за 

спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну 

средину; 

4) начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине, укључујући 

податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, буци и 

вибрацијама, биљном и животињском свету, становништву, здрављу људи, градовима и 

другим насељима, културно-историјској баштини, инфраструктурним, индустријским и 

другим објектима, или другим створеним вредностима; 

5) начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, 

интезитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија, локација, географска област, број 

изложених становника, прекогранична природа утицаја, кумулативна и синергијска природа 

утицаја. 
 

4.1. Разматрана питања и проблеми заштите природе и животне средине у Плану 

детаљне регулације и образложење разлога за изостављање одређених питања и 

проблема из поступка процене  
 

Критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и доношење 

одлуке о изради стратешке процене садржани су у Прилогу I Закона о Стратешкој процени. Ови 

критеријуми заснивају се на: карактеристикама Плана и карактеристикама утицаја.  

За доношење одлуке о изради и обухвату Стратешке процене, уз примену осталих критеријума, 

посебно је важна идентификација проблема заштите животне средине планског подручја и могућност 

утицаја решења Плана детаљне регулације на: биодиверзитет и предео (посебно флору и фауну), 

ваздух, воду, земљиште, квалитет живота становника и управљање чврстим комуналним и осталим 

типовима отпада. Сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о СПУ може се 

изјаснити о томе зашто поједина питања из области заштите животне средине нису била меродавна за 

разматрање. У конкретном случају овог Плана детаљне регулације, као таква питања оцењени су: 

климатске промене и девастација озонског омотача (с обзиром да са предметног подручја није 

индиковано емитовање СО2 и других гасова са ефектом стаклене баште, или са утицајем на озонски 

омотач у количинама које су меродавне са становишта обавеза које наша земља има у односу на 

релевантне међународне споразуме у вези климатских промена и заштите озонског омотача), као и 

јонизујуће и нејонизујуће зрачење.  Такође из процене су изостављена и питања заштите и очувања 

културног наслеђа, будући да се у оквиру Плана детаљне регулације на налазе значајнији културно-

историјски споменици. 

 

4.2. Приказ варијантних решења Плана детаљне регулације  

 

У поступку израде Плана детаљне регулације нису разматрана варијантна решења. 

 

4.3. Планска решења коришћења простора 

4.3.1. Правила уређења простора 

Услови за јавне саобраћајне површине 

- Планско решење (траса и геометријски попречни профили), је усклађено са важећом планском 

докуменатцијом на предметном простору, као и са пројектном документацијом чија је израда у току, 

- Трасе и бројеви државних путева са којима се предметна деоница укршта, преузети су из Уредбе о 

категоризацији државних путева (''Службени гласник РС'' бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015). 

- Гранични елементи плана и профила који подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за 

ситуациони план, подужни профил, попречни профил и прегледност, пројектовани су за рачунску брзину од 

100 km/h.  

- Због потребе уједначења елемената попречног профила на целој траси и уз уважавање Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'' бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 

09/2016 и 24/2018) и параметара из Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (''Службени гласник РС'' бр. 50/2011), примењени су 

следећи основни технички елементи: возне траке ts=4х3,50m, ивичне траке ti=4х0,50m, разделна трака 
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Rt=1х3,00m, банкине b=2х1,50m, уливно/изливне траке td/ta=3,50m, додатне траке на нагибима tn=3,50m, 

коловоз сервисних саобраћајница од 5,50m. 

- Планом су дате везе  предметне саобраћајнице  са постојећом и планираном мрежом државних и локалних 

категорисаних и некатегорисаних саобраћајница, по принципу што је могуће мањег броја чворишта, док се 

саобраћајне потребе самбених, привредних и пољопривредних објеката и зона решавају помоћу паралелених 

сарвисних саобраћајница. 

- Везе се остварају преко укрштаја (површинских или денивелисаних) и то: површински укрштаји са 

разменом токова на растојањима не мањим од 2-3km, сервисне саобраћајнице (и атарски путеви), на које се 

везују околни садржаји, дате су у оквиру јавне површине и воде се до чворишта на којима је дозвољена 

измена смерова или се везују на основни правац по принципу омогућавања само десних скретања односно 

улива/излива, тј. разрадом осовине и нивелете омогућена је денивелација у односу на друге саобраћајнице, 

садржаји уз путни правац се могу  везати и по принципу улив/излив или лоцирањем полукружних окретница 

на погодним местима у циљу смањења броја чворишта са прекидањем саобраћаја и кретања корисника у 

нежељеном смеру, у разради површинских чворишта предност се даје решењима кружних раскрсница, а у 

разради денивелисаних чворишта преднсот се даје решењима са олакшаном изменом смера вожње. 

- Претходном анализом су дефинисани постојећи и перспективни саобраћајни токови и стање коловоза 

предметних државних путева. 

- Коловозна конструкција државног пута је усаглашена са очекиваним саобраћајним оптерећењем, рангом 

пута и Идејним пројектом. 

- Заштитни појас и појас контролисане градње дефинисан је на основу Закона о путевима (''Службени гласник 

РС'' бр. 41/2018), тако да објекти високоградње су удаљени минимално 20,0m од ивице земљишног појаса 

државног пута IБ реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметним државним 

правцима. Ширине заштитног појаса се примењују у насељима, осим ако је другачије одређено важећом 

планском документацијом. У заштитном појасу и појасу контролисане изградње забрањено  је отварање 

рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.  

- Ниво услуге у зони планираног државног пута не сме бити ниједним пројектним решењем умањен или 

отежан. Пројектовани елементи самог државног пута не смеју ни у ком смислу  угрожавати безбедност 

одвијања саобраћаја на истом, односно угрожавати елементе путног профила будућег државног пута IБ реда 

и каснијег приступа одржавања истог. 

- Прихватање и одводњавање површинских вода са планираног пута усклађено је са Идејним пројектом и 

водопривредним условима. 

- Прописане дужине прегледности на свим карактеристичним деловима државног пута дате су у складу са 

Законом о путевима (''Службени гласник РС'' бр. 41/2018). 

- Инсталације пројектовати на прописној удаљености од минимум 3,0m од крајње тачке попречног профила, а 

није дозвољено вођење инсталација по банкини, по косинама насипа државног пута, кроз јаркове и кроз 

локације које могу иницирати отварање клизишта и угрозити косине насипа. 

- Укрштање са инсталацијама у зони државног пута извести искључиво механичким подбушивањем испод 

трупа пута, управно на пут и у прописној заштитној цеви. Заштитна цев за сваку сваки инфраструктурни вод 

мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0m 

са сваке стране. Минималчна дубина инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви износи 1,5m и више, у зависности од конфигурације терена. Минимална дубина 

инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте 

заштитне цеви износи 1,0-1,2m. Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих 

инсталација на минимум 10,0m. 

4.3.2. Заштита културног наслеђа 

У оквиру границе плана нема утврђених непокретних културних добара, али се налази већи број регистрованих 

археолошких налазишта, а због слабе истражености делова трасе постоји сигурно известан број археолошких 

налазишта који до сада није регистрован. Познати археолошки локалитети (из периода праисторије и средњег 

века, већином остататка насеља и некропола), су побројани, описани и картографски дефинисани у оквиру 

достављених услова.  

Опште мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења потенцијалних археолошких локалитета и 

налаза: 

- извођење земљаних радова у оквиру граница Плана врши се према условима Завода за заштиту споменика 

културе Ваљево, који се утврђују сходно законској процедури по сваком појединачном захтеву; 
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- инвеститор и извођач су дужни, да о почетку земљаних радова, обавесте Завод за заштиту споменика 

културе Ваљево, као територијално надлежан, најмање петнаест дана раније, у писаној форми  и да обезбеде 

све потребне услове за њихов континуирани археолошки надзор; 

- извођач је дужан да уколико се током радова наиђе на археолошке налазе, одмах без одлагања прекине 

радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи, 

не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен; 

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра 

које ужива претходну заштиту, које се открије приликом извођења радова, што ће бити регулисанопосебним 

уговором; 

- инвеститор и извођач су дужни да спрече уништавање потенцијалних археолошких налаза у широј зони 

предвиђених радова, проузрокованих деловањем тешке механизације. 

4.3.3. Заштита природних добара 

У обухвату границе Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, 

утврђених еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних природних 

добара. Предеони елементи унутар културног предела у окружењу и у границама плана (живице, међе, 

појединачна стабла и групе стабала, мањи водотоци/канали са блиско-природном вегетацијом у приобаљу и 

др.), имају улогу еколошких коридора од локалног значаја. 

Планска решења су дефинисана у складу са условима заштите природе и Законом о заштити природе 

(''Службени гласник РС'' бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - исп. и 14/2016): 

- Очување немене површина и природних карактеристика еколошки значајних подручја, еколошких коридора 

и подручја у поступку валоризације, ради стављања под заштиту. 

- Очување пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске функције ораница, башта, група 

стабала, појединачних стабала, живица, међа кошаница, воћњака и травних површина.  

- Планско подизање зелених појасева уз трасу пута у складу са предеоним карактеристикама подручја, 

формирање и одржавање континуалног појаса заштитног зеленила (дрвореда у комбинацији са жбуњем) од 

врста отпорних на аерозагађење које својим јестивим плодовима не привлаче животиње, са израженом 

функцијом заштите од ветра и средњег и високог ефекта редукције буке. 

- У озелењавању користити претежно аутохтоне врсте (мин. 50%), oтпорне на аерозагађење, које имају густу 

и добро развијену крошњу, a као декоративне могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити 

локалним условима, а притом да нису инванзивне и алергене (тополе и сл.). Не препоручује се озелењавање 

врстама које су за наше поднебље детерминисане као инванзивне (агресивне, алохтоне): Acer negundo 

(јасенолисни јавор), Amorpha fruticosa (багремовац), Robinia preudoacacia (багрем), Ailanthus altissima 

(кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилванијски јасен), Celtis 

occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus podus (сремза), 

Prunus seronina  (касна сремза). 

- Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке 

објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од 

осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од 

уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног лица. 

4.3.4. Заштита животне средине 

Мере заштите животне средине дефинсиане су у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени 

гласник РС'' бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 42/2011 и 14/2016).  

У циљу спречавања, односно смањења утицаја саобраћајнице на чиниоце животне средине планирати: 

- висок ниво квалитета животне средине, како би се могући негативни утицаји изградње и коришћења 

државног пута на ближу и даљу околину свели на најмању могућу меру, 

- дефинисати одговарајуће поступке и мере заштите, превенције акцидената и умањење негативних ефеката 

изградње и коришћења пута (бука, загађење ваздуха, вибрације, светлосно загађење), 

- за станице за снабдевање горивима планирати хидроизолацију од подземних вода, двопласне резервоаре, 

непропусне бетонске канале за смештај инсталација, уређеје за повраћај испарења и др. 

- планирати регулацију водотокова у складу са биотехничким мерама заштите, 

- планирати интегрисано управљање атмосферским водама и размотрити могућност рециркулације 

пречишћених отпадних и атмосферских вода као техничке воде, 
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- утврдити и оценити геолошке, инжењерско-геолошке и хидрогеолошке одлике терена и елиминисати 

штетне утицаје геолошких и технолошких процеса на животну средину. 

- подизање појаса заштитног зеленила између планираних садржаја и околних стамбених објеката; избор 

садног материјала извршити у складу са његовом функцијом. 

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера 

за заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована бука не прекорачује прописане граничне вредности у 

околини истих, а у складу са Законом о заштити од буке у животној середини („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10). 

Планирати начине прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно материјалима и амбалажом у 

складу са законом којим је уређено управљање отпадом  и другим важећим прописима из ове области.  

У току извођења радова на изградњи планираних садржаја, предвидети следеће мере заштите: снабдевање 

машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним површинама, а у случају да дође до 

изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одамах прекине радове и изврши санацију, односно 

ремедијацију загађене површине, грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње 

сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију, односно обезбедити рециклажу преко правног 

лица које има дозволу за управљање овом врстом отпада, није дозвољено складиштење земље од ископа, 

грађевинског материјала, чврстих отпадака, течних горива и мазива и других штетних материјала на околним 

површинама. 

Радови на изградњи и уређењу предметног простора морају бити изведени тако да не ремете постојеће 

подземне и површинске хидрографске везе и не утичу на квалитативне карактеристике подземних и 

површинскеих вода. Избор коте, дубине фундирања и дубине зоне интервенције, мора се утврдити  за сваки 

пројектовани објекат. Техничко решење мора да садржи заштиту, како би се у случају акцидента спречило 

загађење површинских и подземних вода у складу са: Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја 

у површинским и подземним водама у седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 

50/12), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 

површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 24/14). 

 

4.3.5 Заштита од елементарних и других већих непогода и просторно-плански услови од 

интереса за одбрану земље 

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода 

Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са : 

- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 

(„Службени лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне сеизмичке стабилности 

заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке реонизације. 

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу 

у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64). 

Урбанистичке мере заштите од пожара и експлозије 

У току пројектовања и извођења радова применити мере заштите од пожара у складу са одредбама Закона о 

заштити од пожара (''Сл. гласник РС'' бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018- др. закони). Фазна изградња мора 

подразумева да свака фаза представља техничко-технолошку целину, која може самостално да се користи. 

Обезбедити несметан приступ и пролаз ватрогасним возилима, сходно Правилнику о техничким нормативима 

за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 

пожара  ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95).  

Извршити заштиту од пожара и експлозије применом одредби: Правилника о техничким нормативима за 

електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53, 54/8 и 28/95), Правилника о техничким 

нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96), Правилника о 

техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Службени лист 

СФРЈ", бр. 74/90), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих 

траформаторских станица ("Службени лист СФРЈ", бр.13/78, 37/95),  Правилником о техничким мерама за 

погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Службени лист СФРЈ", бр. 41/93). 
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4.4. Приказ врсте и карактеристика утицаја планских решења на животну средину 
  

4.4.1. Врста и предмет утицаја 
 

Кључни извор дејства на животну представља период изградње нове деонице дела државног пута IБ 

реда број 27 Ваљево Лозница на територији града Лознице. Наведена интервенција у простору може 

имати одређене негативне последице на квалитет ваздуха, земљипта, вода, управљање отпадом, 

биодиверзитет и предео, квалитет живота становника као и заштиту природних добара. 

4.4.2. Карактеристике утицаја-методологија и приказ оцене 
 

План детаљне регулације потенцијално генерише већину механичких и физичких типова утицаја и 

њихових ефеката, који су најчешће чврсто повезани и међусобно условљени. У спровођењу ове 

Стратешке процене узете су у обзир могућности таквих утицаја, пре свега код ефеката који су 

оцењени као потенцијално значајни. Посебно су размотрени ризици ефеката и очекиване промене 

квалитета ваздуха, воде и земљишта, биодиверзитета, естетике предела, упраљања отпадом услед 

изградње пута IБ реда. У Табели 3. дат је приказ скале за процену утицаја према јачини утицаја, који 

се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на позитивне 

промене. 

 
Табела 3.Критеријуми за оцењивање величине утицаја 

Величина утицаја Ознака Опис 

Критичан - 3 Јак негативан утицај 

Већи - 2 Већи негативан утицај  

Мањи - 1 Мањи негативан утицај 

Нема утицаја или 

нејасан утицај 
  0 Нема утицаја, нема података или није применљиво 

Позитиван + 1 Мањи позитиван утицај 

Повољан + 2 Већи позитиван утицај 

Врло повољан + 3 Јак позитиван утицај  

 

У Табели 4.  приказани су критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја. 

 
Табела 4. Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја 

Размере утицаја Ознака Опис 

 Државни Н Могућ утицај  на националном нивоу 

Регионални Р Могућ утицај на регионалном нивоу 

 Општински О Могућ утицај  на општинском нивоу  

  Локални Л Могућ утицај  на локалном нивоу 

 
Вероватноћа утицаја се одређује према скали која је приказана у Табели 5. 

 
Табела 5.  Скала за процену вероватноће утицаја 

Вероватноћа Ознака Опис 

100% И утицај известан 

више од 50% В утицај вероватан 

мање од 50% М утицај могућ 

мање од 1% Н утицај није вероватан 

 

У односу на време трајања утицаја могу се дефинисати привремени-повремени (П) и дуготрајни (Д) 

ефекти. 
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На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских решења према 

циљевима стратешке процене, обавља се евалуација значаја идентификованих утицаја. За План 

детаљне регулације су значајни утицаји који имају јак или већи позитиван или негативан ефекат на 

целом подручју Плана или на локалном или регионалном нивоу планирања (будући да је нереално 

очекивати да ће планска решења моћи да имају национални утицај).  

 

4.4.3. Процена утицаја планског решења реализације Плана на животну средину 

 

С обзиром на чињеницу да се планирана нова деоница дела државног пута Iб реда број 27 Ваљево-

Лозница у дужини од 14 километара, вредновање ће се вршити за период изградње и за период 

функционисања државног пута. У табелама 6. и 7 дате су процене величине и просторне дисперзије 

утицаја изградње планиране деонице државног пута Ib реда Ваљево-Лозница: 

 

Табела 6. Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја  

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

Изградња планиране 

деонице дела државног 

пута Iб реда број 27 

Ваљево-Лозница 

1.1 
Обезбеђивање задовољавајућег квалитета ваздуха током радова на 

изградњи планираног коридора 
-1 

2.1 
Очување намене површина и природних карактеристика еколошких 

коридора 
-1 

2.2. 

Очување пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске 

функције ораница, башта, група стабала, појединачних стабала, 

живица, међа кошаница, воћњака и травних површина 

+1 

3.1 

Обезбеђивање прикупљања отпада на територији плана насталог током 

радова на изградњи планираног коридора и његово одлагање на 

депонију 

+3 

4.1 
Заштита здравља становништва и спречавање евентуалних  утицаја 

планираног саобраћаја на коридору на здравље становништва 
-1 

5.1 Обезбеђивање раста вегетације у коридору пута након његове изградње +2 

6.1. 
Обезбеђивање смањења нивоа буке настале током радова и након 

изградње коридора 
-1 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

Реализација и 

функционисање 

планиране деонице дела 

државног пута Iб реда 

број 27 Ваљево-Лозница 

1.1 
Обезбеђивање задовољавајућег квалитета ваздуха током радова на 

изградњи планираног коридора 
0 

2.1 
Очување намене површина и природних карактеристика еколошких 

коридора 
-1 

2.2. 

Очување пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске 

функције ораница, башта, група стабала, појединачних стабала, 

живица, међа кошаница, воћњака и травних површина 

+1 

3.1 

Обезбеђивање прикупљања отпада на територији плана насталог током 

радова на изградњи планираног коридораа и његово одлагање на 

депонију 

0 

4.1 
Заштита здравља становништва и спречавање евентуалних  утицаја 

планираног саобраћаја на коридору на здравље становништва 
-1 

5.1 Обезбеђивање раста вегетације у коридору пута након његове изградње +2 

6.1 
Обезбеђивање смањења нивоа буке настале током радова и након 

изградње коридора 
-2 
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Табела 7 Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину и елементе 

одрживог развоја  

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

Изградња планиране 

деонице дела државног 

пута Iб реда број 27 

Ваљево-Лозница 

1.1 
Обезбеђивање задовољавајућег квалитета ваздуха током радова на 

изградњи планираног коридора 
Л 

2.1 
Очување намене површина и природних карактеристика еколошких 

коридора 
Л 

2.2. 

Очување пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске 

функције ораница, башта, група стабала, појединачних стабала, 

живица, међа кошаница, воћњака и травних површина 

О 

3.1 

Обезбеђивање прикупљања отпада на територији плана насталог током 

радова на изградњи планираног коридора и његово одлагање на 

депонију 

О 

4.1 
Заштита здравља становништва и спречавање евентуалних  утицаја 

планираног саобраћаја на коридору на здравље становништва 
Л 

5.1 Обезбеђивање раста вегетације у коридору пута након његове изградње Л 

6.1 
Обезбеђивање смањења нивоа буке настале током радова и након 

изградње коридора 
Л 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

Реализација и 

функционисање 

планиране деонице дела 

државног пута Iб реда 

број 27 Ваљево-Лозница 

1.1 
Обезбеђивање задовољавајућег квалитета ваздуха током радова на 

изградњи планираног коридора 
 

2.1 
Очување намене површина и природних карактеристика еколошких 

коридора 
Л 

2.2. 

Очување пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске 

функције ораница, башта, група стабала, појединачних стабала, 

живица, међа кошаница, воћњака и травних површина 

О 

3.1 

Обезбеђивање прикупљања отпада на територији плана насталог током 

радова на изградњи планираног коридораа и његово одлагање на 

депонију 

 

4.1 
Заштита здравља становништва и спречавање евентуалних  утицаја 

планираног саобраћаја на коридору на здравље становништва 
О 

5.1 Обезбеђивање раста вегетације у коридору пута након његове изградње Л 

6.1 
Обезбеђивање смањења нивоа буке настале током радова и након 

изградње коридора 
Л 

 

 

Табела 8. Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја планских решења на животну средину 

Ознака Планско решење 

Идентификација и 

евалуација значајних 

утицаја ОПИС ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА 

Ознака 

циља СПУ 
Ранг 

1.1 

Изградња 

планиране деонице 

дела државног пута 

Iб реда број 27 

Ваљево-Лозница 

1.1 Л-1МП 

Планско решење може имати краткотрајни 

локални утицај мањег инттензитета на 

обезбеђивање задовољавајућег квалитета 

ваздуха током радова на изградњи планиране 

деонице дела државног пута 

2.1 Л-1МД 

Планско решење може имати дугорајан 

негативан утицај локалног типа на очување 

немане површина и природних карактеристика 
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еколошких коридора 

2.2 О+1МД 

Планско решење може имати дуготрајан 

позитиван утицај локалног типа на очување 

пољопривредне, еколошке, рекреативне и 

пејзажно-естетске функције ораница, башта, 

група стабала, појединачних стабала, живица, 

међа кошаница, воћњака и травних површина 

3.1 О+3МП 

Планско решење, може имати општински 

позитивни утицај на обезбеђивање прикупљања 

отпада на територији плана насталог током 

радова на изградњи деонице пута и његово 

одлагање на депонију, уз примену свих мера 

прописаних кроз ПДР и ову Стратешку процену 

4.1 Л-1МП 

Планско решење може имати повремени 

негативан утицај на квалитет живота и 

здравље становника, који је временски 

ограничен на период извођења радова 

5.1 Л+2МД 

Планско решење, уз примену адекватних мера 

датих овом стратешком проценом може 

имати дуготрајни позитивни ефекат који се 

распростире на локалномк нивоу на 

обезбеђивање раста вегетације (трава, биље, 

жбуње) у коридору пута након његове изградње 

6.1. Л-1МП 

Планско решење може имати негативне 

повремене утицаје локалног типа на 

обезбеђивање смањења нивоа буке настале 

током радова на коридору 

1.2. 

Реализација и 

функционисање 

планиране деонице 

дела државног пута 

Iб реда број 27 

Ваљево-Лозница 

Идентификација и 

евалуација значајних 

утицаја ОПИС ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА 

Ознака 

циља СПУ 
Ранг 

2.1 Л-1МД 

Планско решење може имати дугорајан 

негативан утицај локалног типа на очување 

немане површина и природних карактеристика 

еколошких коридора 

2.2 О+1МД 

Планско решење може имати дуготрајан 

позитиван утицај локалног типа на очување 

пољопривредне, еколошке, рекреативне и 

пејзажно-естетске функције ораница, башта, 

група стабала, појединачних стабала, живица, 

међа кошаница, воћњака и травних површина 

4.1 Л-1МД 

Планско решење може имати дуготрајни 

негативан утицај на квалитет живота и 

здравље становника, који може бити ублажен 

применом мера датих кроз ову Стратешку 

процену 

5.1 Л+2МД 

Планско решење, уз примену адекватних мера 

датих овом стратешком проценом може 

имати дуготрајни позитивни ефекат који се 

распростире на локалномк нивоу на 

обезбеђивање раста вегетације (трава, биље, 

жбуње) у коридору пута након његове изградње 

6.1 Л-2МД 

Планско решење може имати дуготрајни 

негативни утицај локалног типа на 

обезбеђивање смањења нивоа буке настале 

током радова и након изградње коридора. 

Наведени негтивни утицаји могу се отклонити 

применом мера датих кроз ову СПУ 
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4.5. Резиме значајних утицаја плана 

 

Реализација Плана детаљне регулације, неће у планском периоду имати значајне дуготрајне 

негативне имликације на животну средину које неће моћи да буду контролисане антропогеним 

дејством. Током изградње пута биће испољени мањи негативни утицаји локалног типа на 

обезбеђивање задовољавајућег квлаитета ваздуха, очување намене површина и природних 

карактеристика, као и заштиту здравља становника, који ће бити ограничени на период извођења 

радова. Једини већи негативни утицаји локализовани на простор у коме се врше радови испољиће се 

на ниво буке. Међутим, и ови утицаји могу бити минимизирани применом мера датих кроз ову СПУ. 

У периоду након изградње и пуштања у саобраћај деонице пута дуготрајни негативни утицаји очекују 

се само у домену заштите квалитета ваздуха и здравља становника, као и кроз повећане нивое буке у 

дневном и ноћном режиму,  услед одвијања саобраћаја који ће, уз примену адекватних мера датих 

кроз ову Стратешку процену бити значајно ублажени. 

Закључак је да уз одговарајуће мере дате овом СПУ реализација планских решења неће оставити 

дуготрајне последице по квалитет животне средине и квалитет живота становника на подручју Плана. 

Поред тога, поштовање смерница датим Планом детаљне регулације неће бити доведени у питање 

квалитет, обележја и вредности животне средине, са становишта релевантних републичких закона, 

прописа и стандарда и међународних препорука и директива, нити ће условити ризик по здравље 

људи. 

На основу спроведених оцена утицаја планских решења датих у претходним табелама могуће је 

извести следеће закључке: 

Планско решење без примене мера датих овом Стратешком проценом може генерисати краткотрајни 

локални негативни утицај мањег инттензитета на обезбеђивање задовољавајућег квалитета ваздуха 

током радова на изградњи планираног коридора, повећање нивоа буке, дуготрајан негативни утицај 

мањег интензитета који се простире на очување намена површина и природних карактеристика, као и 

заштиту здравља становника и спречавање негативних и утицаја планираног саобраћаја на коридору 

на здравље становника. 

Негативни утицаји су изражени током и након изградње планиране деонице пута и имају локални и 

општински територијални утицај. 

 

С друге стране, планско решење може имати дугорајан позитиван утицај локалног типа на очување 

пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске фунцкије ораница, башта, група стабала, 

појединачних стабала, живица, међа кошаница, воћњака и трајних површина и обезбеђивање раста 

вегетације у коридору пута након његове изградње 

 

4.6. Опис планираних мера за смањење негативних утицаја и планиране мере заштите 

животне средине 
 

Планска решења Плана детаљне регулације се заснивају на депонице пута Ib реда Ваљево-Лозница, у 

складу са принципима заштите животне средине, квалитета живота и здравља становника и 

природних добара.  

План детаљне регулације даје и мере за остале релевантне области, које су директно исказане кроз 

планска решења и правила за изградњу и уређење простора на овом подручју. Наведене мере су 

делом исказане и кроз циљеве и смернице плана, а кроз ову Стратешку процену биће дате препоруке 

за израду процена утицаја на нижем хијерархијском нивоу.  

Опште мере заштите  су:  

- обезбеђивање високог нивоа квалитета животне средине, кроз реализацију превентивних мера и 

мониторинга прописаних кроз ову СПУ, како би се могући негативни утицаји изградње и 

коришћења државног пута на ближу и даљу околину свели на најмању могућу меру, 
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- дефинисање одговарајућих поступака и мере заштите, превенције акцидената и умањење 

негативних ефеката изградње и коришћења пута (бука, загађење ваздуха, вибрације, светлосно 

загађење), 

Основне мере и инструменти политике заштите животне средине у контексту изградње државног 

пута Iб реда су: 

Заштита квалитета ваздуха 

а) на националном нивоу 

- смањење емисије CО2 на државним путевима; 

- израда катастра загађивача ваздуха са билансом емисије; 

- предузимање технолошких, економских и организационих мера на националном нивоу (будући 

да је пут Ваљево-Лозница у државном систему путева Iб реда).   

б) ниво Инвеститора 

- смањење емисија загађујућих материја током изградње и пуштања у рад коридора пута Ib реда 

Ваљево-Лозница 

- реализација мера за смањење утицаја емисија прашине на локално становништво, кроз 

постављање аутоматизованих мерних система, на основу Закона о заштити ваздуха; 

- предузимање мера за спречавање стварања прашине током грађевинских активности; 

Заштита вода 

а) на националном/локалном нивоу 

- планирање регулације водотокова у складу са биотехничким мерама заштите 

б) ниво Инвеститора 

- планирање хидроизолације од подземних вода за станице за снабдевање горивима, двопласне 

резервоаре, непропусне бетонске канале за смештај инсталација, уређеје за повраћај испарења и 

др. 

- планирање интегрисаног управљања атмосферским водама и размотрање могућности 

рециркулације пречишћених отпадних и атмосферских вода као техничке воде 

- извођење радова на изградњи и уређењу предметног простора реализовати тако да не ремете 

постојеће подземне и површинске хидрографске везе и не утичу на квалитативне и квантитативне 

карактеристике подземних и површинскеих вода 

- утврђивање избора коте, дубине фундирања и дубине зоне интервенције неопходно је вршити 

сваки пројектовани објекат 

- техничко решење мора да садржи заштиту, како би се у случају акцидента спречило загађење 

површинских и подземних вода у складу са: Уредбом о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама у седименту и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник РС“ бр. 50/12), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и 

приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник РС“ бр. 24/14). 

Заштита земљишта 

а) на нивоу инвеститора 

- утврђивање и оцена геолошке, инжењерско-геолошке и хидрогеолошке одлике терена и 

елиминисати штетне утицаје геолошких и технолошких процеса на животну средину 

- снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним 

површинама, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да 

одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине, 

- подизање појаса заштитног зеленила између планираних садржаја и околних стамбених објеката; 

избор садног материјала извршити у складу са његовом функцијом 

- није дозвољено складиштење земље од ископа, грађевинског материјала, чврстих отпадака, 

течних горива и мазива и других штетних материјала на околним површинама. 

Заштита од буке 

б) ниво Инвеститора 

- планирање и реализација заштите од буке након пуштања у функцију државног пута Iб реда 

Ваљево-Лозница у зони стамбених насеља применом одговарјућих грађевинских и техничких 

мера за заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована бука не прекорачује прописане 

граничне вредности у околини истих, а у складу са Законом о заштити од буке у животној 

середини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, 



 24 

граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних 

ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10) 

- мерење буке и спровођење мера заштите током изградње и након реализације коридора јавног 

пута, у складу са законским одредбама заштите од буке 

- имплементација процедура за оперативно управљање буком 

- смањивање нивоа буке заштитним баријерама на угроженим локацијама; 

- придржавати се ограничења брзине возила; 

- одржавати површине путева у добром стању; 

Управљање отпадом 

б) ниво Инвеститора 

- планирање начине прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно материјалима и 

амбалажом у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим важећим 

прописима из ове области 

- грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње сакупити, разврстати и 

одложити на за то предвиђену локацију, односно обезбедити рециклажу преко правног лица које 

има дозволу за управљање овом врстом отпада, 

 

 

V Смернице за израду процена утицаја на животну средину на нижим хијерархијским 

нивоима  

 

Према члану 16. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о стратешкој процени садржи 

разрађене смернице за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима, које обухватају 

дефинисање потребе за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну 

средину, одређују аспекте заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на 

животну средину планова и програма нижег хијерархијског нивоа. 

У даљој фази пројектовања, за сваки планирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка 

истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС" 

бр. 101/15). 

 

VI Програм праћења стања животне средине 
 

Успостављање ефикасног мониторинга предуслов је остваривања циљева Плана детаљне регулације у 

области заштите животне средине, односно циљева стратешке процене утицаја и представља један од 

од основних приоритета имплементације Плана.  

Праћење стања животне средине уређено је законом и подзаконским актима. Према члану 69. Закона 

о заштити животне средине, Влада доноси програм мониторинга за период од две године за 

територију Републике Србије, а јединица локалне самоуправе, односно општина, доноси  програм 

праћења стања животне средине на својој територији, који мора бити усклађен са претходно 

наведеним програмом Владе. Међутим, наведени програми још нису донети.  

Законом о Стратешкој процени утврђена је обавеза дефинисања програма праћења стања животне 

средине у току спровођења плана или програма за који се Стратешка процена ради. Законом је 

прописан и садржај програма мониторинга који, нарочито, садржи: 1) опис циљева плана и програма; 

2) индикаторе за праћење стања животне средине; 3) права и обавезе надлежних органа; 4) поступање 

у случају појаве неочекиваних негативних утицаја; 5) друге елементе у зависности од врсте и обима 

плана и програма. При томе, дата је могућност да овај програм може бити саставни део постојећег 

програма мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине на нивоу локалне 

самоуправе. Такође, мониторинг би требало да обезбеди информације о квалитету постојећег 

извештаја  које се могу користити за израду будућег извештаја о стању квалитета животне средине. 

Кључни плански циљ је обезбеђење планске основе за изградњу деонице пута Iб реда Ваљево-

Лозница, у складу са условима заштите природе и животне средине дефинисаних кроз услове 

надлежних институција и планске документе вишег реда (Просторног плана подручја посебне намене 
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за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“, Просторног плана града 

Лознице). Циљеви Плана,  главна планска решења и њихов могући утицај на животну средину, 

детаљно су разрађени и предочени у претходним поглављима овог Извештаја. Циљеви Стратешке 

процене, који су повезани са циљевима Плана идентификовани су у поглављу I овог Извештаја. На 

истом месту утврђени су и индикатори, који представљају репер и ослонац за евалуацију утицаја и 

промена.Поједини индикатори нису могли бити квантитативно проверени, те је процена у обзир 

узимала квалитативно вредновање појединих параметара животне средине. 

Кључне области мониторинга су квалитет ваздуха, земљишта, бука, природне вредности  и квалитет 

живота локалног становништва.  

Систем мониторинга узима у обзир два извора информација и то: 

 податке о стању животне средине, који су прибављени у поступку израде и реализације 

различитих пројеката на планском као и подацима добијеним од стране надлежних 

институција; 

 подацима заснованим на прописима и утврђеним различитим програмима редовног 

мониторинга животне средине на републичком и/или локалном нивоу. 

Мониторинг стања већине чинилаца заштите животне средине на подручју плана треба да врши 

јединица локалне самоуправе, односно град Лозница, у складу са Законом. 

 

6.1 Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха 
 

Правни основ за праћење квалитета ваздуха представља Закон о заштити животне средине 

("Службени гласник РС", 35/04, 36/09, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС,  14/16, 76/18 и 95/18), 

Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, 36/09 и 10/13) и Уредба о условима за мониторинг 

и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник PC", бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 

Стандарди и методе мониторинга ваздуха прописани су Уредбом о мерењима емисија загађујућих 

материја у ваздух из стационалних извора загађивања ("Службени гласник РС" бр.5/2016) и Уредбом 

о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух ("Службени гласник РС" бр.71/2010 

и 6/2011), које су донете на основу Закона о заштити животне средине. Предмет систематског мерења 

су одређене неорганске материје (сумпордиоксид, чађ, суспендоване честице, азотдиоксид, приземни 

озон, угљемоноксид, хлороводоник, флуороводоник, амонијак и водониксулфид), таложне материје 

из ваздуха, тешки метали у суспендованим честицама (кадмијум, манган, олово, жива, бакар), 

органске материје (угљендисулфид, акролеин и др), канцерогене материје (арсен, бензен, никл, 

винилхлорид). Такође, правилником су прописане и материје које дефинишу стање имисије 

упозорења и епизодно загађење, места и динамику узорковања, као и граничне вредности наведених 

загађујућих материја. 

Агенција за заштиту животне средине континуирано спроводи мониторинг квалитета ваздуха у 

државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије и води информациони 

систем квалитета ваздуха за Републику Србију, на основу података прикупљених у националној, 

поикрајинској и локалним мрежама. Ова обавеза Агенције је дефинисана у Закону о заштити ваздуха 

(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13). Може се приметити да у државној мрежи долази до 

значајних потешкоћа у мониторингу и услед тога опада обим података предвиђених постојећом 

регулативом. 

На подручју ПДР не налази се ниједна aутоматска станица Агенције за заштиту животне средине за 

аутоматско мерење имисије основних и загађујућих материја. Најближа аутоматска мерна станица 

налази се у Граду Ваљеву али се због удаљености од предметног подручја очитавања са ове станице 

не могу сматрати меродавним.  

Имајући у виду врсту и карактер планског решења, природне и антропогене одлике планског 

подручја и процењене утицаје тог решења на квалитет ваздуха (током изградње и почетка саобраћаја 

на државном путу), потребно је континуално спроводити мониторинг квалитета ваздуха у односу на 

присуство прашине и других суспендованих честица. Те програме ће реализовати Републички 

хидрометеоролошки завод и Завод за јавно здравље Шабац 

Према Просторном плану подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде 

минерала јадарита „Јадар“,   на предметном подручју неопходно је дефинисати мрежу мониторинг 
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станица за 24-часовно праћење PМ2,5 и PМ10 честица у ваздуху и то у непосредној близини 

планиране деонице пута Iб реда. 

6.2. Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта  

Основе мониторинга земљишта намењеног пољопривредној производњи постављене су Законом о 

заштити земљишта („Службени гласник РС“ број 112/15),  Законом о пољопривредном земљишту 

("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08, 41/09,112/15, 80/17, 95/18) и Законом о шумама („Службени 

гласник РС“ број 30/10, 93/12, 89/15, 95/18) и односе се на испитивање количина опасних и штетних 

материја у том земљишту и води за наводњавање, а према програму који доноси Министар надлежан 

за послове пољопривреде. То испитивање могу обављати стручно и технички оспособљена и од 

стране надлежног министарства овлашћена правна лица (предузећа, привредна друштва и др.).  

Мониторинг земљишта уређен је Законом о заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/15) 

као обавеза државе и локалне самоуправе и његово успостављање треба да допринесе заштити овог 

есенцијалног природног ресурса. ПДР се препоручује доследна примена мера заштите животне 

средине прописаних законом, посебно мера које се односе на испуштање (емисију) загађујућих, 

опасних и штетних материја у воду и земљиште, одлагање и елиминацију отпада, и др. 

Мониторинг земљишта на подручју ПДР треба вршити повремено, након изградње државног пута Iб 

реда, у складу са прописаним препорукама. 

6.3. Мониторинг буке 

Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређеног 

индикатора буке, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини. Процена, праћење и 

периодична контрола нивоа буке одвија се на нивоу јединице локалне самоуправе у Лозници. Подаци 

из мониторинга буке саставни су део јединственог информационог система животне средине у складу 

са законом којим се уређује заштита животне средине.На предметном подручју неопходно је и 

праћење буке пореклом од саобраћаја током изградње и након реализације деонице државног пута I б 

реда Ваљево-Лозница.. 

 

6.4. Mониторинг природних добара и вредности 

 
Основни циљ је успостављање система праћења стања биодиверзитета, односно природних станишта 

и популација дивљих врста флоре и фауне, превасходно осетљивих станишта и ретких, угрожених 

врста, али и праћење стања и промена предела и објеката геонаслеђа. Сва наведена надгледања су 

директној надлежности Завода за заштиту природе Србије и Агенције за заштиту животне средине, а 

на основу средњерочних и годишњих програма заштите природних добара. Мониторинг се спроводи 

у складу са пропозицијама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/1 и 

исправка 91/10, 14/16, 95/18) и подзаконским актима којима је обезбеђено његово спровођење. 

 
6.5. Мониторинг квалитета живота и здравља становника 

 
Мониторинг здравља становништва треба спроводити у складу са пропозицијама закона којим је 

регулисана ова област: 1. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09, 

88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), уређује се ситем здравствене заштите, 

организација здравствене службе, друштвена брига за здравље становништва, општи интерес у 

здравственој, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања од значаја за организацију и 

спровођење здравствене заштите; и 2. Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“, број 15/16) 

уређују се области деловања јавног здравља, надлежности, планирање, спровођење активности у вези 

са очувањем и унапређењем здравља становништва, начин финансирања; циљ закона је остваривање 

јавног интереса, стварањем услова за очување и унапређење здравља становништва путем 

свеобухватних активности. 

 

На територији града Лознице не постоје станице за праћење утицаја квалитета појединих параметара 

животне средине на здравље људи. Мониторинг квалитета живота становника на основу раније 

дефинисаних параметара и индикатора треба да врши Завод за јавно здравље Шабац. 
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VII Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради Стратешке 

процене утицаја 

 
Закон о Стратешкој процени одражава/прихвата савремене европске методолошке и процедуралне 

оквире садржане у Европској директиви о процени утицаја појединих планова и програма на животну 

средину (Directive 2001/42/EC of the European Parliament and the Council of June, 27th 2001, on the 

assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment). С друге стране, постоји и 

проблем непостојања детаљније разраде и верификације јединствене методологије за израду овакве 

врсте процене, те су због тога, за потребе израде Стратешке процене коришћена инострана искуства, 

односно смернице, упутства и практични примери
3
. У делу спровођења Стратешке процене и израде 

Извештаја коришћена је и методологија разрађена кроз научни пројекат: "Методе за стратешку 

процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитских басена”. 

Информациона основа која је коришћена за Стратешку процену највећим делом је преузета из 

документационе основе Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта 

експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“, Просторног плана града Лознице, као и 

података добијених на терену и од надлежних институција, али и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја на животну средину за Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта 

експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“ и Просторни план града Лознице,. 

Основну тешкоћу у спровођењу Стратешке процене и изради Извештаја представљао је недостатак 

званичне, детаљно прописане јединствене методологије, на нивоу правилника. Зато је ова Стратешка 

процена извршила вредновање и поређење алтернатива/опција са аспекта могућих значајних утицаја  

на животну средину, и у процедури израде, а када се ради о карактеру утицаја, инсистирала на 

кумулативним и синергијским ефектима. С тим у вези, кроз стратешку процену вредновани су 

утицаји активности током изградње и након пуштања у рад деонице државног пута Iб Ваљево-

Лозница. 

                                                 
3 Cooper, L. M. (2004), Guidelines for Cumulative Effects Assessment in SEA of Plans, EPMG Occasional, Paper 04/LMC/CEA, 

Imperial College London; 

Strategic Environmental Assessment Tool Kiz -A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive (Office of the 

Deputy Prime Minister, Department of the Environment in Northern Ireland, Scottish Executive, Welsh Assembly Government), web 

document 2006; 

Surrey Local Transport Plan - Strategic Environmental Assessment, Surrey County Council, England UK, 2006.  

Environmental Report on the Provisional Local Transport Plan for Surrey 2006/07 – 2010/11, march 2006. 
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VIII Приказ начина одлучивања 

 
Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од великог низа фактора, а 

првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље људи, 

економски развој и животну средину. С тим у вези, неопходна ја партиципација свих 

заинтересованих друштвених група и то: инвеститора (бизнис сектора), локалне и републичке управе, 

становника и невладиног сектора. Међутим, за ефикасније остваривање апсолутне партиципације на 

свим нивоима неопходно је остваривање сталне сарадње између свих актера у процесу, које се неће 

сводити на раније  

Закон о Стратешкој процени дефинише учешће заинтересованих органа и организација, који могу да 

дају своје мишљење у року од 30 дана. Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о 

Стратешкој процени, орган надлежан за припрему Плана обезбеђује учешће јавности у разматрању 

Извештаја о стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Плана обавештава јавност о начину и 

роковима увида у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и о времену и месту одржавања 

јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења Плана. Орган надлежан за 

припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности који 

садржи сва мишљења о Стратешкој процени, као и мишљења датих у току јавног увида и јавне 

расправе о Плану. Извештај о Стратешкој процени доставља се заједно са Извештајем о стручним 

мишљењима и јавној расправи републичком органу надлежном за заштиту животне средине на 

оцењивање. Оцењивање се врши према критеријумима из прилога II Закона. На основу ове оцене 

орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на Извештај о стратешкој процени 

у року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање. 

После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална верзија Плана, 

орган надлежан за припрему Плана доставља Извештај о Стратешкој процени заједно са или 

непосредно након Нацрта плана надлежном органу на одлучивање. 

 

IX Учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања 

извешатаја о стратешкој процени 

 
Консултације и учешће јавности су једна од основних и обавезних одредница процеса Стратешке 

процене. Приликом израде овог Плана детаљне регулације и спровођења Стратешке процене, 

остварена је потребна сарадња са свим меродавним републичким органима (управљачем 

Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарством за заштиту животне 

средине као и другим ресорним министарствима, Заводом за заштиту природе Србије, јавним 

предузећима и др.), као и са органима и службама локалне самоуправе. Учешће јавности биће 

обезбеђено кроз јавно излагање, односно стављање на увид и расправу овог Извештаја, заједно са 

Нацртом Плана детаљне регулације.  

 
X Закључци – завршни, нетехнички резиме 
 

10.1. Приказ закључака Извештаја о стратешкој процену утицаја плана на животну 

средину 

Према Закону о Стратешкој процени, закључци до којих се дошло приликом израде Извештаја о 

Стратешкој процени чине обавезни садржај тог Извештаја и треба да буду представљени на начин 

разумљив јавности. Логика тог захтева одражава, заправо, један од пет суштинских принципа 

Стратешке процене: начело партиципације интересних група (јавности) у планирање и доношење 

стратешких одлука које се тичу животне средине (према принципима Архуске конвенције). 

Приказани закључци одражавају чињенице, решења и мере који чине садржај Плана детаљне 

регулације, као и резултате до којих се дошло у поступку Стратешке процене.  

У поступку израде Плана детаљне регулације,а и спровођења Стратешке процене обављен је широк 

круг консултација са заинтересованим и надлежним организацијама и органима, у току којих су 
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прибављени подаци, услови и мишљења већег броја субјеката, а посебно од: Републичког 

хидрометеоролошког завода,  А.Д. „Електромрежа Србије“, Завода за заштиту споменика културе 

Ваљево, број 206/1 од 15.04.2020, „Лозница-гас“ д.о.о. Лозница,  ЈП за управљање, планирање и 

пројектовање ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ, Министарства одбране, сектора за материјалне ресурсе, управа 

за инфраструктуру,  Комуналног јавног предузећа „Наш дом“, ОДС „ЕПС дистрибуција“, доо 

Београд, огранак ЕД Лозница, ЈП „Србијашуме“ Београд ШГ „Борања“ Лозница,  Јавног 

водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“, ЈП 

„Србијагас“, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и  Завода за заштиту природе Србије. 

Спроведене консултације могу се сматрати релевантним за Стратешку процену, у складу са чланом 

11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, посебно за оцену алтернатива и избор 

(евентуалних) варијантних решења. У поступку спровођења поступка Стратешке процене и израде 

Извештаја закључено је следеће: 

1. Обавеза спровођења Стратешке процене утврђена је на основу Одлуке о приступању изради 

стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације државног пута IБ реда 

Ваљево-Лозница на територији града Лозницe бр. /2020 од 07.02.2020. („Службени лист града 

Лознице”, бр. 4/20).  
2. Предмет Плана детаљне регулације је обнова постојеће инфраструктуре и повећање доступности 

подручја у првом реду квалитетним повезивањем са мрежом државних путева Републике Србије и 

изградњом државних путева IБ реда, укључујући и изградњу нове обилазнице око града Лозница, која 

би имала и функцију повезивања државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница са планираним 

државним путем IБ реда број 26 Шабац-Лозница (наставак пута Нови Сад–Рума-Шабац). Подручје 

истраживања налази се у западном делу Републике Србије, захвата површину од око 30ха, а 

обухваћено је листом Зворник. Цело подручје истраживања припада сливу реке Јадар као десне 

притоке реке Дрине. Већа места на овом делу терена су Драгинац, Брадић и Липнички Шор, повезани 

асфалтним путем Ваљево – Осечина- Лозница и бочним везама. 

3. Циљ израде Плана је стварање услова за реализацију националних интереса и интереса града 

Лозница у области саобраћајне инфраструктуре на принципима одрживог развоја, као и услова за 

реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“. Подизање нивоа 

приступачности подручја обухваћеног израдом Плана детаљне регулације и региона западне Србије 

имаће позитивне ефекте на подизање нивоа њихове конкурентности, а самим тим и на динамику 

будућег развоја. Поред тога, циљеви у области заштите природе шпдразумевају очување природних 

карактеристика еколошки значајних подручја, еколошких коридора и подручја у поступку 

валоризације. 

4.Кроз Стратешку процену извршена је анализа постојећег квлаитета ваздуха, воде, земљишта, стање 

буке на предметном подручју као и статус управљања отпадом. У односу на планиране интервенције 

у простору које се односе на изградњу и стављање у функцију планиране деонице државног пута I б 

реда Ваљево-Лозница утврђен је и степен могуће девастације предела. Без обзира на нормативна и 

методолошка ограничења, успешно је реализован модел селекције (раздвајања) значајних утицаја од 

оних који, на нивоу израде Плана и спровођења Стратешке процене, нису значајни. Као значајни 

утицаји разматрани су они који могу изазвати интензивне/битне и неповратне (без могућности 

репарације) промене природних ресурса и здравља становништва (квалитет живота) у негативном и 

позитивном смислу. У оквирима ових утицаја вршено је и детерминисање мера за њихово 

неутралисање. 

5. Утврђено је да планско решење без примене мера датих овом Стратешком проценом може 

генерисати краткотрајни локални негативни утицај мањег инттензитета на обезбеђивање 

задовољавајућег квалитета ваздуха током радова на изградњи планираног коридора, дуготрајан 

негативни утицај мањег интензитета који се простире на очување намена површина и природних 

карактеристика, као и заштиту здравља становника и спречавање негативних итуцаја планираног 

саобраћаја на коридору на здравље становника. Негативни утицаји су изражени током и након 

изградње планиране деонице пута и имају локални и општински територијални утицај. С друге 

стране, планско решење може имати дугорајан позитиван утицај локалног типа на очување 

пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске фунцкије ораница, башта, група стабала, 

појединачних стабала, живица, међа кошаница, воћњака и трајних површина и обезбеђивање раста 

вегетације у коридору пута након његове изградње 
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6.У свим циљевима и предложеном решењу Плана је уважавао еколошке захтеве, односно разматрао 

однос тих циљева и решења са циљевима и потребама заштите кључних елемената и параметара 

животне средине (ваздух, вода, земљиште, бука, отпад, квалитет живота)  

7. Планом и Стратешком проценом утврђен је сет мера које треба да обезбеде ефикасну превенцију 

(предупређење), смањење и елиминисање могућих негативних утицаја предложеног планског решења 

на заштиту природе, животне средине, и квалитет живота. Те мере заснивају се на Закону и другим 

прописима (подзаконским актима), којима се уређују заштита животне средине, планирање и уређење 

простора, и др. 

 
 


