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УВОД

Повод  за  израду  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  је  израда 
ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  „ИНДУСТРИЈСКЕ  ЗОНЕ  "ЗАЈАЧА"  који 
обухвата простор око 56 ха. У оквиру дефинисаних граница Плана детаљне регулације 
налази  се  индустријски  комплекс  Рудници  и  топионица  А.Д.  "Зајача"  Лозница  са 
подручјем  рудника,  стамбено  насеље  дуж  индустријског  комплекса  и  реке  Штире,  и 
земљиште које је у непосредној вези са предметним комплексом и рудником. 

Циљ доношења Плана детаљне регулације  јесте решавање стратегије развоја  
индустријског комплекса Рудници и топионица АД „Зајача“, уређење подручја у његовој  
непосредној близини, и опремање стамбеног дела насеља потребном инфраструктуром .

Код израде овог плана поштоваће се одредбе планова вишег реда, у овом случају 
то је Просторни план града Лознице. 

Стратешка процена утицаја одређених планова и програма на животну средину 
подразумева  припрему  извештаја  о  стању  животне  средине,  спровођење  поступка 
консултација,  уважавање извештаја и резултата  консултација у поступку одлучивања и 
доношења или усвајања одређених планова и програма,  као и пружање информација и 
података о донетој одлуци.

Стратешка процена  утицаја  на  животну  средину  је  проактиван  инструмент 
чија је примарна намена да предвиди и обезбеди превенцију могуће штете по животну 
средину услед реализације развојних планова и програма.

Основни циљ стратешке процене је да се обезбеди рано упозорење на широку 
скалу кумулативних ефеката резултираних акцијама нижег хијерархијског нивоа, који би 
били занемарени у процесу процене утицаја.

Фазе  у  поступку  стратешке  процене  утицаја  пројекта  на  животну  средину  су 
следеће:

1. Припремнa фaзa којa обухвaтa:

• одлучивaње о изрaди стрaтешке процене 

• избор носиоцa изрaде извештaјa о стрaтешкој процени

• учешће зaинтересовaних оргaнa и оргaнизaцијa
2. Извештaј о стрaтешкој процени

3. Поступaк одлучивaњa који обухвaтa:

• учешће зaинтересовaних оргaнa и оргaнизaцијa 

• учешће јaвности 

• извештaј о резултaтимa учешћa зaинтересовaних оргaнa и оргaнизaцијa и 
јaвности 

• оцену извештaјa о стрaтешкој процени 

• сaглaсност нa извештaј о стрaтешкој процени
Извештaј  о  стрaтешкој  процени је  кључни  документ  у  процесу  израде 

стратешке процене утицаја и представља саставни део документације која се прилаже уз 
план или програм.

Извештај  треба да садржи идентификацију,  опис и  процену могућих значајних 
утицаја на животну средину услед реализације плана или програма, као и да одреди мере 
за смањење негативних и повећање позитивних утицаја на животну средину.
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Правни основ за израду стратешке процене утицаја је:

• Одлука о  приступању  изради  Стратешке  процене  утицаја  на  животну 
средину Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" ("Сл.лист града Лознице" 
бр. 9/2011 oд 17.11.2011. год.)

• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ 
бр.135/04, 88/10)

• Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 
43/11)

• Закон о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС" бр.72/09, 81/09 и 24/11.)

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

Стратешком проценом утицаја  предвиђена је мера обавезне примене еколошких 
критеријума при утврђивању намене земљишта. Таква мера је од суштинске важности за 
остваривање  утврђених циљева  заштите  животне  средине  и  полазна  основа  стратешке 
процене утицаја на животну средину.

Правни  основ  за  израду  Плана  детаљне  регулације  је  Закон  о  планирању  и 
изградњи,  (Службени  гласник  Републике  Србије  72/09  и  81/09,  81/09  и  24/11),  и 
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената ( Сл. Гласник РС 
бр. 31/10, 69/10 и 16/11).,  и Одлука о изради Плана детаљне регулације „Индустријске 
зоне Зајача" у Зајачи.

Просторни план општине Лозница је стратешки плански докуменат који је основ 
за просторно  уређење територије општина Лозница којој припада и индустријска зона у 
Зајача.

Као  полазне  основе  за  израду  Плана  детаљне  регулације  „Индустријске  зоне 
Зајача" у Зајачи послужили су следећи документи: 

• Просторни план општине Лозница (Одлука о усвајању је објављена у "Сл.листу 
града Лознице" бр. 13/2011 од 30.12.2011. год.)

• Одлука о  изради  Плана  детаљне  регулације  индустријске  зоне  "Зајача" 
("Сл.лист града Лознице" бр. 9/2011 oд 17.11.2011. год.)

• Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" ("Сл.лист града Лознице" бр. 9/2011 
oд 17.11.2011. год.)

• Претходни услови прибављени од стране надлежних органа и организација и 
сви остали подаци прибављени од институција надлежних за издавање података који су од 
вaжности зa овaј плaн тј. зa његову изрaду и сaму реaлизaцију.

План детаљне регулације се  доноси  за  неизграђене  делове насељеног  места, 
неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте, изградњу 
објеката или насељених места у грађевинском подручју изван насељеног места, као и у 
заштићеној околини непокретних културних добара. 

Према члану 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(Сл.гл.РС, бр.88/10) полазне основе стратешке процене 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 на које се 
извештај односи;
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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  варијантних  решења  која  се  односе  на  заштиту 
животне  средине  у  плану  и  програму,  укључујући  варијантно  решење  нереализовања 
плана  и  програма  и  најповољније  варијантно  решење са  становишта  заштите  животне 
средине;

6) резултате  претходних  консултација  са  заинтересованим  органима  и 
организацијама  битне  са  становишта  циљева  и  процене  могућих  утицаја  стратешке 
процене.

1.1. Кратак преглед садржаја и циљева плана

Садржај плана усклађен је са „Правилник о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената ( Сл. Гласник РС бр. 31/10, 69/10 и 16/11).

Стратегија Плана детаљне регулације  „Индустријске зоне Зајача" у Зајачи 

План детаљне регулације„Индустријске зоне Зајача" у Зајачи  обухвата површину 
око  56ха  где  се  налази  индустријски  комплекс  Рудници  и  топионица  А.Д.  "Зајача" 
Лозница  са  подручјем  рудника,  стамбено  насеље дуж индустријског  комплекса  и реке 
Штире,  као  и  земљиште  које  је  у  непосредној  вези  са  предметним  комплексом  и 
рудником. 

Према Просторном плану града Лозница ("Сл.лист града Лознице" бр.Сл.листу 
града Лознице" бр. 13/2011 од 30.12.2011. год.), предметно подручје обухваћено планом 
је  већински дефинисано  као  привредна  зона. Становање  са  јавним,  услужним  и 
комерцијалним делатностима је дефинисано у североисточном делу обухвата,  дуж реке 
Штире  и  локалне  саобраћајнице,  док  је  подручје  шума  и  шумског  земљишта  у 
југоисточном делу предметног подручја, дуж пута ка руднику Заворје.

У  циљу  решавања  стратегије развоја  индустријског  комплекса  Рудници  и 
топионица АД „Зајача“,  уређења његовог  подручја  и опремања стамбеног дела насеља 
потребном инфраструктуром, дата су следећа решења:

• систематизација  намене  простора  индустријског  комплекса  РТ  Зајача  и 
обезбеђивање услова за изградњу нових производних објеката

•  функционални размештај и планирање нових објеката

• планско  опремање  подручја  инфраструктурним  објектима  и  системима 
(комплетирање  постојећих  и  изградња  нових),  у  складу  са  потребама  комплекса  и 
дугорочним потребама, захтевима и меуђнародним стандардима 

•  уређење стамбеног дела насеља и опремање потребном инфраструкуром

•  дефинисање односа простора индустријског подручја са осталим наменама и 
инфраструктурним системима

• дефинисање главних саобраћајних праваца и саобраћајних приступа и интерних 
саобраћајница у складу са новоформираним технолошким целинама у оквиру комплекса 

• формирање простора за одлагање отпадног материјала ( рециклажно двориште)
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1.2. Преглед постојећег стања и квалитета  животне средине на подручју на које се 
извештај односи 

Насеље Зајача припада општини Лозница, која је једна од општина Мачванског 
округа.  Само  насеље  Зајача  налази  се  у  јужном  делу  општине  Лозница,  са  којом  је 
повезана категорисаним путем (асфалтном саобраћајницом) на просторној удаљености од 
15km, што представља један од основних потенцијала за развој.

Саобраћајно-географски  положај  општине  и  самог  насеља  Зајача  је  повољан. 
Посебан значај  за саобраћајни географски положај општине и шире мачванског округа 
има железничка пруга  Рума – Зворник.  Од изузетног  значаја  је и повезаност са реком 
Дрином.

Сателитски снимак предметне локације обухваћене ПДР-ом
Рудно  богатсво,  као  и  велико  шумско  богатство  представљају  изваредан 

потенцијал  који  је  определио  претходни  развој  насеља  са  основним  привредним 
делатностима, рударством и металургијом. 

"Територија општине Лозница се налази у склопу Подрињског рудног рејона, који 
карактерише производња антимонових и олово-цинканих  руда. Од лежишта металичних 
минералних  сировина на територији Лознице се налазе  лежишта  или појаве антимона, 
калаја, тантала, анобијума, урана, олова и цинка, живе. 

Рударска производња на подручју Зајаче са малим прекидима одвија се више од 
115 година, Од 1938. г. у Зајачи је почела са радом топионица антимона.

Концерн  "ФАРМАКОМ  М.Б."  Шабац,  АД  ЗАЈАЧА  ЛОЗНИЦА-ОГРАНАК 
РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР ЗАЈАЧА"  поседује Решење о издавању интегралне дозволе за 
складиштење  и  третман  отпадних  оловних  акумулатора,  отпадне  сумпорне  киселине, 
отпадне  пластике  и  складиштење  комадног  меког  олова,  бр.  19-00-00272/2010-02,  од 
15.07.2010.год."

Комплекс РТ "Зајача" се налази  на  нагнутом  терену  (према  североистоку) 
елипсастог је облика са осама елипсе 220/450 m, а заузима површину од око 6 ha.  Са 
североисточне  стране предметног  комплекса  протиче  река  Штира,  која  се  петнаестак 
километара низводно, улива у Дрину. Са североисточне стране, на најнижим котама, круг 
предузећа тангира прилазни пут који прати изохипсе терена.  Са прилазног пута  у круг 
предузећа  се  приступа  преко  две  саобраћајнице,  директно  преко  категорисаног  пута 
Лозница - Зајача.
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Имајући у виду да је експлоатација и производња антимона започета још 1938. 
године и с' обзиром на топографију терена – брдовит крај, уз производне објекте развијали 
су се  централни садржаји,  тј.  формирало се  насеље (месна канцеларија,  школа,  црква, 
амбуланта, продавнице и др.) тако да је створен линеарни тип насеља уз саобраћајницу и 
реку Штиру.

У околини комплекса налази се веома мали број стамбених објеката.

Насеље Зајача налази се на брдовитом терену, на надморској висини измеу 200 и 
500  m,  а  простире  се  на  површини  од  око  1.230ha.  Разуђени  појединачни  објекти 
индивидуалног  становања и груписани вишепородични објекти  налазе  се  са  северне  и 
североисточне стране.

Индустријски  комплекс  Рудници и топионица АД "Зајача, налази се у обухвату 
предметног ПДР. Узимајући у обзир стање на терену, ради праћења могућих утицаја на 
животну средину будућих и планираних активности у оквиру Плана детаљне регулације, 
индустријске зоне Зајача, као и потенцијалних утицаја окружења на објекте и активности 
у  предметном  комплексу,  дати  су  изводи  из  анализа  које  је  Инвеститор  вршио  у 
претходном периоду. 

1.2.1. Извештај и анализе мерења ( ваздуха, воде, земљиште, бука)– постојеће стање

Инвеститор индустријског  комлекса  Рудници  и  топионица  АД "Зајача  врши 
редовно мерење ваздуха, воде, земљишта и буке с обзиром да могућа загађења потичу са 
предметног комплекса и имају негативан утицај на  непосредно окружење. 

Основ за анализу чиниоца животне средине добија се анализом створених и 
стечених  карактеристика  простора,  у  поређењу  са  граничним  вредностима  емисије, 
имисије и максимално дозвољеним концентрацијама загађујућих материја. 

Мерења имисије загађујућих материја у ваздуху
Извршена су мерења количине суспеновадних честица и олова од стране Завода 

за  Јавно  здравље  Ћуприја,  период  узорковања je  од  08.07-13.07.2011.  и  од 14.07-
19.07.2011. 

У  следећим  табелама  су  приказани  резултати  мерења  суспедованих  честица  и 
олова на различитим локацијама. 

Мерно место 1.  - двориште поред основне школе  Вук Караџић

датум узорковања 
суспендоване честице олово

µг/m3 µг/m3

GV-120µг/m3 GV-1,0µг/m3

08.07.2011. 13 0,35

09.07.2011. 9 0,29

10.07.2011. <1 <0,01

11.07.2011. 5 <0,01

12.07.2011. 16 0,27

13.07.2011. 11 0,37

Табела бр.1 Резултати мерења количина суспендованих честице 

Индустријски комплекс удаљен је од основне школе 300м, где су вршена мерења.

Мерно место 2. - двориште породице Никић
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датум узорковања суспендоване честице олово 

µг/m3 µг/m3

GV-120µг/m3 GV-1,0µг/m3

08.07.2011. 14 0,125

09.07.2011. 24 0,45

10.07.2011. 28 0,14

11.07.2011. 15 0,35

12.07.2011. 51 1,15

13.07.2011. 62 2,47

Табела бр.2 Резултати мерења количина суспендованих честице 

Индустријски комплекс удаљен је од куће Никића 260м, где су вршена мерења. 

* Из приложене анализе се види да је током шестодневног мерења суспендованих 
материја у ваздуху измерена дводневна  повећана концентрација олова у ваздуху и да 
прелази  граничну  вредност  према  Уредби  (сл.гл.  РС,  бр.  11/2010)  о  условима  за 
мониторинг и захтевима  квалитета ваздуха и допуни уредбе о условима за моноторинг и 
захтевима квалитета ваздуха ( Сл. гл. РС бр. 75/10) на мерном месту у дворишту породице 
Никић. Мерења емисије загађујућих материја су вршена референтним методама

Мерења количине  суспеновадних честица,  олова, Cd,  Ni и As, извршена су  од 
стране Завода за Јавно здравље Ћуприја, период узорковања  je од 05.04-25.04.2012. и од 
26.04-10.05.2012. 

На основу Уредбe (сл.гл. РС, бр. 11/2010) о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета  ваздуха  и  допуни  уредбе  о  условима  за  моноторинг  и  захтевима  квалитета 
ваздуха  (Сл.  гл.  РС  бр.  75/10)  обављена  су  тринестодневна  узорковања  укупних 
суспендованих честице  при чему су измерене вредности приказане у табелама.

датум 
узорковања 

суспендоване 
честице Pb Cd Ni As

GV GV
50µg/m3

GV-
1,0µг/m3

5
ng/m3

20
ng/m3

6
ng/m3

Мерно место  -  поред фудбалског игралишта

05.04. 2012. 12.31 0,121 2,0 <15 2,0

06.04. 2012. 16.48 0,162 <0,5 <15 2,6

07.04. 2012. 27.53 0,110 2,89 <15 1,6

08.04. 2012. 32.46 0,413 5,0 <15 4,5

09.04. 2012. 29.34 0,330 2,3 <15 3,9

10.04.2012. 29.52 0,160 2,3 <15 1,4

Мерно место     двориште породице Никић

11.04.2012. 29.53 0,152 3,4 <15 3,5

20.04.2012. 24.81 0,194 4,8 <15 2,7

21.04.2012. 19,56 0,420 6,9 <15 3,1

22.04.2012. 21.38 0,148 4,0 <15 2,0

23.04.2012. 19.56 0,324 4,0 <15 4,0
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24.04.2012. 21.58 0,274 10,0 <15 3,1

25.04.2012. 12.68 0,136 3,8 <15 2,0

Табела бр.3 Резултати мерења количина суспендованих честице 

*  У  поређењу  измерених  вредности  укупних  суспендованих честица  са  грани 
чним вредностима може се закључити да у наведеном временском периоду није долазило 
до прекорачења граничних вредности укупних суспендованих честице  и  садржаја 
олова у њима . 

Извршена су мерења количине суспеновадних честица и олова од стране Завода за 
Јавно здравље Ћуприја, период узорковања  je од 26.04-25.04.2012. и од 10.05-10.05.2012. 

На основу Уредбe (сл.гл. РС, бр. 11/2010) о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета  ваздуха  и  допуни  уредбе  о  условима  за  моноторинг  и  захтевима  квалитета 
ваздуха  (Сл.  гл.  РС  бр.  75/10)  обављена  су  петнаестодневна  узорковања  укупних 
суспендованих честице  при чему су измерене вредности приказане у табелама.

Мерно место -  радна зона испред ресторана 

датум 
узорковања 

суспендоване 
честице Pb Cd Ni As

GV GV
50µg/m3

GV-
1,0µг/m3

5
ng/m3

20
ng/m3

6
ng/m3

26.04. 2012. 12.31 0,121 2,0 <15 2,0

27.04. 2012. 16.48 0,162 <0,5 <15 2,6

28.04. 2012. 27.53 0,110 2,89 <15 1,6

29.04. 2012. 32.46 0,413 5,0 <15 4,5

30.04. 2012. 29.34 0,330 2,3 <15 3,9

01.05.2012. 29.52 0,160 2,3 <15 1,4

02.05.2012. 29.53 0,152 3,4 <15 3,5

03.05.2012. 24.81 0,194 4,8 <15 2,7

04.05.2012. 19,56 0,420 6,9 <15 3,1

05.05.2012. 21.38 0,148 4,0 <15 2,0

06.05.2012. 19.56 0,324 4,0 <15 4,0

07.05.2012. 21.58 0,274 10,0 <15 3,1

08.05.2012. 12.68 0,136 3,8 <15 2,0

09.05.2012. 14.68 0,085 3,2 <15 0,1

10.05.2012. 17.57 0,190 5,0 <15 1,8

Табела бр.4 Резултати мерења количина суспендованих честице 

*У поређењу измерених вредности укупних суспендованих честица са грани чним 
вредностима може се закључити да у наведеном временском периоду  није долазило до 
прекорачења граничних вредности укупних суспендованих честице и садржаја олова 
у њима . 

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања у сарадњи  
са  Агенцијом за  заштиту животне средине,  поставило  је  мерну  станицу за  праћење  
квалитета ваздуха у насељу Зајача .
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У дворишту Основне школе „ Вук Караџић“ у Зајачи удаљеној око 300 метара од 
топионице, мерну станицу су поставили стручњаци Агенције за заштиту животне средине, 
у  присуству републичког  инспектора  за  заштиту животне  средине.  На локацији  где  је 
мерна станица  постављена,  кумулативно  ће бити регистроцани утицаји  топионице,  тла 
дворишта  школе,  оближњег  спортског  терена  и  пута  који  води  од  топионице  према 
Лозници. Узорковање ваздуха ће се вршити у континуитету. 

Периоде узорковања одредила је Агенција на по 15 дана, након чега ће се узорци 
носити на анализу, а анализираће се супендоване честице PM10 и олово. По завршетку 
анализа, сваких 15 дана, јавност ће бити обавештена о резултатима.У случају прекорачења 
граничних  вредности  контролисаних  параметара,  Републичка  инспекција  за  заштиту 
животне средине ће предузети законом прописане мере. 

Мерења емисије загађујућих материја 

Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  ваздух 
(„Сл.гласник РС“, бр. 71/10,  6/11), дефинисан је начин и поступак и учесталост мерења 
емисије  загађујућих  материја,  критеријуми  за  успостављање  мерних  места  за  мерење 
емисије, и дозвољена прекорачења.

Табела бр.5 Резултати мерења емисије загађујућих материја

Мерно место: емитер бр.1 (ММ1)

Ред.
бр.

Мерене величине јединица Број мерења ГВЕ

1 концентрација угљен моноксида (CO) mg/m3 181 182 183 250

2 концентрација сумпордиоксида (SO2) mg/m3 34 36 42 3200

3 концентрација азотних оксида (NO2) mg/m3 8 9 10 450

4 концетрација органских једињења
изражених као укупан угљеник

mg/m3 1,3 1,2 1,4 50

5 концентрација прашкастих материја mg/m3 1,1 1,3 1,1 10

6 концентрација  олова  и  његових 
једињења

mg/m3 0,13 0,5 0,15 1

Мерно место: емитер бр.2 - извод новог филтерског постројења (ММ2)

Ред.
бр.

Мерене величине јединица Број мерења ГВЕ

1 концентрација угљен моноксида (CO) mg/m3 135 138 141 250

2 концентрација сумпордиоксида (SO2) mg/m3 147 161 170 3200

3 концентрација азотних оксида (NO2) mg/m3 12 12 12 450

4 концетрација органских једињења
изражених као укупан угљеник

mg/m3 1,5 1,7 1,6 50

5 концентрација прашкастих материја mg/m3 3,60 5,83 5,87 10

6 концентрација  олова  и  његових 
једињења

mg/m3 0,86 0,85 0,82 1

Мерно место: емитер бр.3 -  вентилациони извод (ММ3)
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Ред.б
р.

Мерене величине јединица Број мерења ГВЕ

1 концентрација угљен моноксида (CO) mg/m3 124 126 129 250

2 концентрација сумпордиоксида (SO2) mg/m3 55 59 63 3200

3 концентрација азотних оксида (NO2) mg/m3 18 18 20 450

4 концетрација органских једињења
изражених као укупан угљеник

mg/m3 1,1 1,2 1,3 50

5 концентрација прашкастих материја mg/m3 1,26 2,01 0,25 10

6 концентрација  олова  и  његових 
једињења

mg/m3 0,21 0,06 0,03 1

Инвеститор врши редовно мерење емисије загађујућих материја на комплексу  
РТ  Зајача.  Постоје  емитери, на  којима  се  врше узорковања  од  стране  овлашћене  
установе. 

Завод за јавно здравље Ћуприја  током 2011, вршио је мерења  са резултатима 
сваког мерног места појединачно. 

Мерна места у оквиру индустријског комплекса РТ Зајача су: 
• Емитери из пећи за редукционо  топљење
• Емитер филтерског постројења у погону рафинације 

• Емитер филтерског постројења за филтриранње гасовитих продуката радног 
простора кратко бубњастих пећи.

*  На  основу  изнетих  анализа  из  табела бр.5  Резултати  мерења  емисије 
загађујућих материја може се констатовати да су резултати мерења загађујућих материја 
у складу GVE наведене Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздух ("Сл. гласник РС", бр. 71/2010, 6/2011). 

Концентрације прашкастих материја  и концентрације олова и његових једињења 
измерена на емитерима датим у табелама,  у  сва три мерења нису прелазиле граничну 
вредност. 

Извештаји о мерењима емисија загађујућих материја рађени  током 2011.год.  у 
отпадном гасу из стационарних извора у индустријском комплексу РТ Зајача приказани су 
у следећим табелама:

Емитер

из пећи за 
топљење  
олова  на 
мазут

Параметар Измерене
вредности

резултати 
мерења 

сведени  на 
референтни 
ниво 3% О2

масени 
проток 

Граничне 
вредности 

ГВЕ
према 

Уредби

mg/m3 mg/m3 kg/h mg/m3 

1. мерење - узорак каваг 1

угљен моноксид 
(СО)

26 1611 2,09 250

оксиди азота  
изражени као (NO2)    

5 300 0,40 450

оксиди сумпора  12 744 - 3200
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изражени као (SO2)

водоник сулфид - - - -

органске материје 
изражене као укупан 
угљеник

испод границе 
детекције 

- - 50

2. мерење - узорак каваг 2

угљен моноксид 
(СО)

66 4132 5,32 250

оксиди азота  
изражени као (NO2)

5 333 0,40 450

оксиди сумпора  
изражени као (SO2)

16 991 1,29 3200

водоник сулфид - - - -

органске материје 
изражене као укупан 
угљеник

испод границе 
детекције 

- - 50

3. мерење - узорак каваг 3

угљен моноксид 
(СО)

75 4635 60,5 250

оксиди азота  
изражени као (NO2)

6 369 0,48 450

оксиди сумпора  
изражени као (SO2)

18 1089 1,45 3200

водоник сулфид - - - -

органске материје 
изражене као укупан 
угљеник

испод границе 
детекције 

- - 50

Параметар Измерене
вредности

Граничне вредности 
ГВЕ

према Уредби

 Оцена резултата 

mg/m3 mg/m3 

1. мерење узорак бр.1. 

олово и његова 
једињења

0,97 1 задовољава 

2. мерење узорак бр.2. 

олово и његова 
једињења

0,62 1 задовољава 

3. мерење узорак бр.3. 

олово и његова 
једињења

0,84 1 задовољава 

Параметар Измерене
вредности

резултати 
мерења 

масени 
проток 

Граничне 
вредности 

 Оцена резултата 
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сведени  на 
референтни 
ниво 3% О2

ГВЕ
према 

Уредби

mg/m3 mg/m3 kg/h mg/m3 

1. мерење узорак бр.1. 

Прашкасте материје 7,58 413,4 0,60 100 задовољава 

2. мерење узорак бр.2. 

 Прашкасте материје 6,73 367,0 0,54 100 задовољава 

3. мерење узорак бр.3.

 Прашкасте материје 8,18 446,1 0,67 100 задовољава 

Табела бр. 6. Мерења емисија загађујућих материја у отпадном гасу из  
стационарних извора у индустријском комплексу РТ Зајача

* Након  извршених  мерења  емисије  и у  поређењу  добијених  вредности  са 
граничним вредностима датим у  Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја  у  ваздуху  (Сл.  Гласник  бр.  71/10,  6/2011),  може  се  закључити  да  емисија 
загађујућих материја не прелази ГВЕ. 

Завод за јавно здравље Ћуприја вршио је мерење загађујућих материја 30.04.2012.

Емитер система за отпрашивање Каваг

загађујућа материја јединица 
мере 

вредност 
измерене 
емисије 

ГВЕ

прашкасте материје mg/Nm3 6,83 10,0 задовољава

прашкасте неорганске 
материје II класе 
штетности  ( Pb)

mg/Nm3 0,135 5,0 задовољава

прашкасте неорганске 
материје III класе 
штетности (Mn, Cr)

mg/Nm3 0,003 - 0,006 5,0 задовољава

Емитер система за отпрашивање рафинације 

загађујућа материја јединица 
мере 

вредност 
измерене 
емисије 

ГВЕ

прашкасте материје mg/Nm3 3,88 5,0 задовољава

прашкасте неорганске 
материје II класе 
штетности  ( Pb) mg/Nm3 

0,62 1,0 задовољава

Табела бр.7 Мерења емисија загађујућих материја

* Након извршених мерења емисије прашкастих материја, прашкасте неорганске 
материје II класе штетности ( Pb), прашкасте неорганске материје III класе штетности (Mn, 
Cr),  у  поређењу  добијених  вредности  са  граничним  вредностима  датим  у  Уредби о 
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граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху  (Сл. Гласник бр. 71/10, 
6/2011), може се закључити да емисија загађујућих материја  не прелази ГВЕ.

Анализе процедних вода са депоније
У току извођења хидрогеолошких радова  потребних за израду пројекта санације 

депоније извршена је хемијска анализа 2 узорка из бушотине ( пијезометра) и реке Штире, 
а резултати физичко хемијских испитивања приказани у табели:

параметар узорак Бз-1 
(мг/л)

Река Штира 
( мг/л)

МДК за II 
класу

Ремедијациона 
вредност (мг/л)

Антимон 0,25 3,36 0,05 0,020

Олово 3,26 10,46 0,05 0,075

Цинк 6,40 0,75 0,2 0,800

Жива 0,003 0,001 0,001 0,0003

Арсен 23,10 1,80 0,05 0,060

Хром 0,12 <0,05 0,1 0,030

Кадмијум 0,027 0,158 0,005 0,006

Бакар 0,37 0,16 0,1 0,075

Никал 0,14 <0,05 0,05 0,075

Феноли 0,622 0,087 0,001 2

Табела  бр. 8 Просечан састав процедних водаса депоније јаловине

* На основу приказа у табели може се закључити да се у узорку подземних вода 
из бушотине Б3-1 концентрације антимона, олова, цинка, живе, арсена, хрома, кадмијума, 
бакра,  никла,  веће  од  ремедијационих  вредности  прописане    Уредби  о  програму   
системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације 
земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (Службени гласник РС бр 
88/2010). 

Површинске воде из реке Штире не задовољавају МДК прописане Правилником о 
дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање 
и  методама  њиховог  испитивања  (Службени  гласник  РС  бр  23/94)  за  II  класу.  Због 
повећане концентрације антимона, олова, цинка, живе, арсена, хрома, кадмијума, бакра, 
никла.

Анализе реке Штире

Праћење  утицаја комплекса  РТ  Зајача  врши  се  редовном  физичко-хемијском 
анализом  подземних  и  површинских вода   где  се  узорци   узимају  на  више места:  из 
пијезометра, сепарације , јаме Рудника, узорак из Штире низводно од топионице ,  узорак 
из Штире  узводно од топионице , на ушћу у Дрину. 
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Показатељ Јединица МДК 
воде 

за I i II
класу

МДК воде 
за III i IV

класу

Мерења у јануару 10.01.2011 Мерења  у марту 28.03.2012

Река 
Штира 
ушће у 
Дрину

Штира 
узводно од 
топионице

Штира 
низводно  од 
топионице 

узорак код 
испуста 

сепарације

узорак из 
 пијезометра

Рудник 
јама 

извор 

Температура ваздуха оС -     - 16 16,5 17

Температура воде оС - - 12,1 13,8 15

Видљиве материје - без без ван класе
слабо

приметне 

ван класе
слабо

приметне  

ван класе
слабо

приметне 

 Боја - без слабо 
приметна

I i II
без

III i IV
слабо 

приметна

I i II
без 

Мирис - без слабо 
приметна

I i II
без

I i II
без

I i II
без 

Мутноћа NTU -          - 8,5 15,5 2,0

рН вредност - 6,8-8,5 6,0-9,0 I i II
7,0
 

I i II
6,8

I i II
6,8

Електропроводљивост µS / cm
20оС

- - 696 3300 546

Амонијум јон mg/l 1,0 10,0 I i II
0,040

III i IV
2,0

I i II
0,030

Нитрити као N mg/l 0,05 0,5 I i II
0,030

III i IV
0,11

I i II
0,020

Нитрати као N mg/l 10,5 15,0 I i II
1,1

I i II
0,9

I i II
0,60
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Показатељ Јединица МДК 
воде 

за I i II
класу

МДК воде 
за III i IV

класу

Мерења у јануару 10.01.2011 Мерења  у марту 28.03.2012

Река 
Штира 
ушће у 
Дрину

Штира 
узводно од 
топионице

Штира 
низводно  од 
топионице 

узорак код 
испуста 

сепарације

узорак из 
 пијезометра

Рудник 
јама 

извор 

Хлориди (Cl) mg/l - - 18 175 14

Хемијска потрошња
кисеоника НРК

mgО2/l - -
34 26 <4,0

Биохемијска
потрошња кисеоника
ВРК5

mgО2/l 2-4 7-20 III i IV
6,7

III 
6,1

II
2,4

 Растворени кисеоник mg/l 8-6 4-3 I i II
6,8

IV
3,9

III 
5,7

Суспендоване
материје mg/l 10-30 80-100

I i II
7,0

I 
7,0

I 
6,0

Суви остатак
филтриране воде

mg/l 1000 1500 I i II
480

ван класе 
2310

I i II
379

Гвожђе – Fe mg/l 0,3 1,0 I i II
0,10

III i IV
0,53

I i II
0,09

Антимон mg/l 0,05 0,05 I i II
0,0003

I i II
0,05

I i II
0,0009

ван класе 
0,51

ван класе 
19,95

ван класе 
0,12

Манган mg/l - - 0,013 0,613 0,0004

Олово mg/l 0,05 0,1
I i II

<0,001
I i II

0,0125
I i II
0,009

III i IV
0,098

ван класе
0,32

I i II
<0,005

Арсен mg/l 0,05 0,05 I i II ван класе I i II ван класе ван класе I i II
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0,004 0,115 0,006 0,245 2,2 <0,005

Кадмијум mg/l 0,005 0,01 III i IV
0,0062

I i II
0,001

I i II
<0,0005

Сулфати mg/l - - 202 239 318

Цинк mg/l 0,2 1,0 I i II
0,026

III i IV
0,29

I i II
<0,02

Бакар mg/l 0,1 0,1 I i II  

<0,01

I i II  

0,011

I i II
<0,01

Табела бр. 9  Приказ физичко хемијских анализа подземних и површинских вода 
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Анализе воде за пиће 

Насеље Зајача се снабдева водом из локалног водовода који се снабдева из два 
изворишта: 

•  старије,  „Кокићи“,  издашности  4-5l/s,  које  је  изградило  АД „Рудници  и 
топионица Зајача“ педесетих година прошлог века

•  и новије Турин, чија је издашност такође 4-5 l/s, а које је изграђено уз помоћ 
међународних донатора 2002. године.

Вода се из изворишта сакупља у два базена капацитета од по 50 м3 из којих се 
снабдевају корисници. Изворишта и базени се налазе на већој надморској висини у односу 
на насеље Зајача и производна постројења предузећа „Рудници и топионица Зајача“ (450 
mnv, односно, 350 mnv), па вода долази до потрошача природним падом. 

Каптажа је грађевински објекат којим се на хигијенски начин захвата изворска-
подземна, површинска и атмосфеска вода ради јавног снабдевања становништва водом за 
пиће. Испитивање воде  врши Регионални Завод Шабац 

Завод за јавно здравље Шабац радило је микробиолошка  испитивања воде за 
пиће са изворишта „Кокић, анализе су урађене 3.08.2011.

Табела бр.10. Резултати микробиолошких испитивања воде за пиће са  
изворишта „Кокићи“

легенда: (+) - нађено

(Ǿ) - није нађено
Према  Правилнику  о  хигијенској  исправности  воде  (Сл.  гл.  СРЈ,  бр.  42/98  и 

измене 44/99) и Листи 1 МИКРОБИОЛОШКЕ ОСОБИНЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ наведено је да: 
бактерије  салмонела  врсте,  шигела  врсте,  вибрио-колере  и  други  патогени 
микроорганизми  колифорне  бактерије  и  стрептококе  фекалног  порекла,  протеус-врсте, 
псеудомонас  аеругиноса  не  смеју  бити  присутне  у  изворској  води  када  су  у  питању 
затворена изворишта.
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* Из дате анализе се види да урађени параметри нису у складу са Правилником о 
хигијенској  исправности  воде  (Сл.  гл.  СРЈ,  бр.  42/98  и  измене  44/99)  и  да  је  вода 
хигијенски  неисправна  за  пиће.  У  води  је  присутан  велики  број  микроорганизама, 
колифорних  бактерија,  колифорних  бактерија  фекалног  порекла,  стрептококе  фекалног 
порекла.

Завод за јавно здравље Шабац радило је    испитивања воде за пиће из базена,   
анализе су урађене 14.06.2011.

Табела бр. 11. Резултати испитивања воде за пиће из базена

* Из дате анализе се види да вредност наведених параметара ( олово, антимон, 
арсен), не прелази максимално допуштену концентрацију, према Листи XI-a Правилником 
о хигијенској исправности воде (Сл. гл. СРЈ, бр. 42/98 и измене 44/99).

У условима Министарства заштите животне средине које је прибављено током 
израде ПДР-a, наведено је да  треба угасити поменути извор „каптаже“  и  грађанима 
обезбедити здраву и квалитетну воду за пиће.

У циљу заштите здравља становништа насеља Зајача изградиће се водовод који  
ће се преко насеља Паскавац повезати на градски водовод града Лознице.

Анализе земљишта

Узорковање земљишта је извршено у кругу топионоице индустријског комплекса 
РТ  Зајача  и  околини  на  пет  различитих  локација  од  стране  ANAHEM  Акредитоване 
лабораторије из Београда, 04.06.2012.год.

Узорак бр.1   узет је на путу изнад лабораторије и 30м од сеоског пута . Анализа је  
рађена на композитном узорку који је направљен од 10 појединачних узорака са дубине 
од 0,50м. Узорак је браон црвене боје, мириса карактеристичног за земљиште.

Узорак бр.2    узет је у дворишту основне школе поред ограде. Анализа је рађена 
на композитном узорку који је направљен од 7 појединачних узорака са дубине од 0,30м. 
Узорак је црне боје, а на појединим деловима и сиве боје, текстуре  слична глини). 

Узорак бр.3    узет је испред ограде фудбалског игралишта . Анализа је рађена на 
композитном узорку који је направљен од 10 појединачних узорака са дубине од 0,50м.  
Узорак је бран  боје, са траговима шљаке. 

Узорак  бр.4   узет  са  парцеле  власника  Чеде  Никића.  Анализа  је  рађена  на 
композитном узорку који је направљен од 6 појединачних узорака са дубине од 0,50м.  
Узорак је земљишта је жуте боје, мириса карактеристичног за земљиште

Узорак  бр.5   узет  у  кругу  топионице  изнад  ресторана.  Анализа  је  рађена  на 
узорку који је узоркован  са дубине до 0,50м. Узорак земљишта је црне и жуте боје. 
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Табела бр.12. Резултати испитивања узорака земљишта
параметар 1 2 3 4 5 МДК Ремедијациона 

вредност 

жива (Hg) 2,0 0,26 0,20 0,60 0,14 0,3 10

олово (Pb) 193 155 <25 194 <25 85 530

кадмијум (Cd) 1,9 2,0 1,3 2,0 1,1 0,8 12

хром (Cr) <20 <30 <20 <20 <20 100 380

баријум (Ba) 196 234 95 191 237 160 625

* На основу добијених резултата испитивања земљишта, измерене концентрације 
метала  (олова,  живе,  кадмијума,  баријума)  у  неким  узорцима  прелазе  граничне 
вредности концентрације опасних и штетних материја и вредности које могу указати 
на  значајну  контаминацију  земљишта,  према  Уредба  о  програму  системског  праћења 
квалитета  земљишта,  индикаторима  за  оцену  ризика  од  деградације  земљишта  и 
методологији  за  израду ремедијационих  програма,  Прилог бр.3  ("Сл.  гласник  РС",  бр. 
88/2010), али су те вредности далеко мање од ремедијационих вредности дефинисане 
истом Уредбом. 

Из приложених анализа се види повећано присуство метала ( Pb, Hg,Cd, Cr, Ba ) у 
земљишту  које  је  веће  од  граничних  вредности,  и  указује  да  је  земљиште  унутар 
комплекса и околини контаминирано и да је потребно извршити ремедијацију,   процес 
предузимања мера за заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа 
који  је  безбедан  за  будуће  коришћење  локације,  укључујући  уређење  простора, 
ревитализацију и рекултивацију.

Такође се из дате анализе види се да је највећа концентрација олова у земљишту 
код лабораторије, куће Никића и основне школе. 

Потребно  је  успоставити  мониторинг  земљишта  како  би  се  мерење  вршило 
редовно и стално пратио квалитет земљишта. 

Измеренe вредности упоређивати сa максимално дозвољеним  вредностима датим 
у Уредби о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 
ризика  од  деградације  земљишта  и  методологији  за  израду  ремедијационих  програма 
(Службени гласник РС бр 88/2010).

Анализа буке 

На предметној локацији у оквиру индустријског комплекса извршена су мерења 
буке  у  животној  средини  од  Института  за  превентиву  заштите  на  раду  Нови  Сад, 
28.03.2012.год. 

За индустријска,  складишна и сервисна подручја  и транспортни терминали без 
стамбених зграда, према важећем стандарду СРПС У.Ј6.205, на граници ове зоне бука не 
сме  прелазити  дозвољене  нивое  у  зони  са  којом  се  граничи.  Према  истом  стандарду 
највиши  дозвољени  нивои  спољње  буке  на  граници  са  зоном  са  којом  се  граничи 
предметни комплекс, (зона 4), износи: 

-за дан 60dB а за ноћ 50dB, а измерено је за дан 51  и ноћ 45 dB. 

1.3. Карактерисике  животне средине у областима за које постоји могућност да буду 
изложене значајном утицају

Стратешко  опредељење  развоја  општине  Лозница  у  области  заштите  животне 
средине  усмерено  је  на  реализацију  посебних  режима  заштите  просторних  целина  са 
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значајним природним вредностима и санацију, заштиту и унапређење природних и радом 
створених вредности животне средине, уз очување аутохтоности овог простора.

На подручју КО Зајача постоје евидентирани археолошки локалитети, али се они 
не  налазе  у  оквиру  дефинисаних  граница  обухвата  Плана  детаљне  регулације 
индустријске зоне ''Зајача''. Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се 
не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока 
преоравања  и  обавезно  је  поступати  у  свему  према  одредбама  Закона  о  културним 
добрима ("Сл. Гласник РС бр. 71/94").

С  обзиром  да  активности  у  предметном  комплексу  могу  имати  утицаја  на 
непосредно окружење: стамбено насеље, река Штира, шумско земљиште и остале чиниоце 
животне средине. Нaчин нa који су при процени утицaјa узети у обзир чиниоци животне 
средине дат је у тачки 3.4. а предлог мера за смањење негативних утицаја на животну 
средину дат је у поглављу бр. 8. Стратешке процене.

1.4. Разматрана питања заштите животне средине у плану
Током израде стратешке процене предметног плана на животну средину, која је 

текла  паралелно  са  израдом  плана,  разматрана  су  питања  везана  за  заштиту  животне 
средине и услови под којима се планиране активности могу реализовати у областима за 
које постоји могућност да буду изложене значајном утицају. 

Мере  заштите  животне  средине  дефинисане  су  у  контексту  заштите  основних 
чинилаца животне средине (воде, ваздуха и земљишта), што је у фази стратешке процене 
утицало на избор релевантних показатеља (индикатора). 

Разматрана су следећа питања заштите животне средине:
• Заштита подземних и површинских вода 
• Прикупљање, одвођење и третман свих отпадних вода. 
• Смањење прекомерне загађености ваздуха 
• Проблем буке у животној средини 
• Заштита изворишта водоснабдевања
• Проблем отпада и даљег третмана
• Проблем комуналног отпада 
• Праћење стања животне средине 
• Уравнотежено коришћење простора,
• Оптимално управљање и коришћење природних ресурса,
• Подизање  и  јачање  еколошке  свести,  информисања  становништва  о 

еколошким проблемима  укључивањем  јавности  у  доношењу  одлука  у  погледу  мера 
заштите животне средине,

Заштита  животне  средине  подразумева  поштовање  свих  општих  мера  
заштите животне  средине  и  природе  и  прописа  утвђрених  законском регулативом и  
условима надлежних органа. 

1.5. Приказ варијантних решења која се односе на заштиту животне средине у плану 
и програму 

Варијантна  решења се  могу  анализирати  разматрањем  и  укључивањем  битних 
чинилаца  животне  средине  током  припреме  усвајања  одређених  планова  и  програма, 
утврђивањем услова за очување вредности природних ресурсa и њиховим рaционaлним 
коришћењем кроз две вaријaнте:

1. aко се плaн реaлизује
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2. aко се плaн не реaлизује кaо целинa или у неком његовом делу.

Стрaтешкa проценa ће aнaлизирaти нaјповољније решење сa стaновиштa зaштите 
животне средине, могуће штетне утицaје и предлоге мерa зa њихово отклaњaње.

Реализовањем  ПДР-a индустријског  комплекса  РТ  Зајача  оствариће  се  
предвиђене  активности  и  мере  зa  смaњење  потенцијaлних негaтивних  утицaјa нa 
животну средину којe се односе нa зaштиту земљиштa, воде, вaздухa, буке, вибрaцијa,  
јонизујућих и нејонизујућих зрaчењa.

Планом су предвиђена следећа решења:  

1. да се изврши систематизација намене простора индустријског комплекса РТ Зајача 
и обезбеде  услови за изградњу нових производних објеката,

2. планско опремање подручја инфраструктурним објектима и системима  у складу са 
потребама  комплекса  и  опремање  стамбеног  дела  насеља  инфраструктурним 
објектима.

3. дефинисање  односа  простора  индустријског  подручја  са  осталим  наменама  и 
инфраструктурним системима,

4. функционални размештај и планирање нових намена (садржаја),

5. дефинисање главних саобраћајних праваца  и интерних саобраћајница у складу са 
новоформираним целинама, 

6. формирање простора за одлагање отпадног материјала.

Нереализовање или делимично реализовање плана и програма
У Извештају Стратешке процене, није разматрано питање нереализовања плана 

или  делимично  реализовање  плана  и  прогама  јер  је  на  основу Закона  о  планирању и 
изградњи, ( Службени гласник Републике Србије 72/ 09 и 81/09, 81/09 и 24/11) Општина је 
дужна да донесе просторни план.

Нереализовањем ПДР-а велики број питања везаних за просторну организацију, 
инфраструктуру очување природних и створених вредности и осталих питања, би остао 
нерешен или неусклађен са новонасталим потребама и променама.

1.6.  Резултaти  претходних  консултaцијa  сa  зaинтересовaним  оргaнимa  и 
оргaнизaцијaмa битних зa стрaтешку процену

Од значаја  за  израду  Плaнa  детaљне  регулaције  индустријске  зоне  "Зaјaчa"  у 
Зaјaчи, су  услови прибављени од стране надлежних органа и организација и сви остали 
подаци прибављени од институција надлежних за издавање података који су од важности 
за  овај  план  тј.  за  његову  израду  и  саму  реализацију.  Услови  јавних  предузећа  су 
приложени уз Стратешку процену. 

НAЗИВ УСТAНOВE ИЛИ 
ПРEДУЗEЋA

БРOJ И ДAТУМ 
ЗAХТEВA

БРOJ И ДAТУМ 
ИЗДАВАЊА

ЈП Електромрежа Србије, Београд 605/12/I oд 
17.02.2012.

III-18-04-26/1 oд 
01.03.2012.

Електросрбија д.о.о. ЕД Лозница 606/12/I oд 
17.02.2012.

3933 oд 13.03.2012.

ЈП Водовод и канализација, Лозница 607/12/I oд 
17.02.2012.

07 oд 27.02.2012.

ЈВП Србијаводе, Београд 608/12/I oд 
17.02.2012.

659/2 oд 20.03.2012.

 Брaће Недић 1, 15000 Шaбaц
       Шaбaц 25    Tел. 015/355-588, фaкс 015/349654   

               office@set.rs 



Стратешка процена утицаја на животну средина

ЈВП Србијаводе, Београд_река Штира 2525/12/I од 
17.05.2012.

2249/2 од 21.06.2012.

КЈП Наш Дом, Лозница 609/12/I oд 
17.02.2012.

199 oд 27.02.2012.

Телеком Србија, Лозница 610/12/I oд 
17.02.2012.

5007-111/620 БИ oд 
20.03.2012.

МУП Србија, Одсек за ванредне 
ситуације, Шабац

611/12/I oд 
17.02.2012.

217-1/62/12 oд 
15.03.2012.

Град Лозница-Градска управа, Одељење 
за планирање и изградњу, Група за 
послове заштите и унапређење животне 
средине

612/12/I oд 
17.02.2012.

1/2012 oд 12.03.2012.

Завод за заштиту споменика културе, 
Ваљево

613/12/I oд 
17.02.2012.

69/1 oд 11.04.2012.

Завод за заштиту природе Србије, 
Београд

614/12/I oд 
17.02.2012.

03 број: 020-457/2 од 
26.06.2012.  

ЈП Србијашуме, Београд 615/12/I oд 
17.02.2012.

1994/2012 oд 
29.02.2012.

ЈП Путеви Србије, Београд 833/12/I од 
07.03.2012.

953-3608/12-1 oд 
12.03.2012.

ЈП Град, Лозница 648/12/I од 
22.02.2012.

03-187/1 oд 
06.03.2012.

Хидрометеоролошки завод, Београд 733/12/I од 
28.02.2012. 

92-III -1-20/2012 oд 
05.03.2012.

Министарство животне средине, 
рударства и просторног планирања, 
Београд

1169/12/I од 
23.03.2012.

352-353-0003/2012-04 
oд 28.03.2012.

Министарство одбране, сектор за 
материјалне ресурсе, Београд

2858/12/I од 
31.05.2012.

1888-2 и 1888-3 од 
11.06.2012.

Републички сеизмолошки завод, Београд 2857/12/I од 
31.05.2012.

021-333/12 о
15.6.2012.

ШГ ''Борања'' - Лозница 24.07.2012 27.07.2012

2.  ОПШТИ  И  ПОСЕБНИ  ЦИЉЕВИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  И  ИЗБОР 
ИНДИКАТОРА

Премa члaну 14. Зaконa о стрaтешкој процени утицaјa нa животну средину 
( Сл.глaсник РС. бр.88/10 ), општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на 
основу  захтева  и  циљева  у  погледу  заштите  животне  средине  у  другим  плановима  и 
програмима,  циљева  заштите  животне  средине  утврђених  на  нивоу  Републике  и 
међународном  нивоу,  прикупљених  података  о  стању  животне  средине  и  значајних 
питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму. 

На основу дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће 
се користити у изради стратешке процене.

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

Циљ  доношења  Плана  детаљне  регулације  је  решaвaње  стрaтегије  рaзвојa  
индустријског комплексa Рудници и топионицa AД „Зaјaчa“, уређење подручја у његовој  
непосредној близини и опремање стамбеног дела насеља потребном инфраструктуром. 

На основу дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће 
се користити у изради стратешке процене.

2.1. Oпшти циљеви 

Општи циљеви стратешке процене утицаја:
• редукција емисије штетних материја у атмосферу,
• редукција степена изложености становништва загађеним ваздухом,
• спречити загађење земљишта
• спречити загађивање подземних и површинских вода, 
• дa  се  премa  нaмени  површинa,  усклaди  нaменa  објекaтa  и  избегну  све  

делaтности које могу негaтивно утицaти нa непосредно окружење

2.2. Посебни циљеви 

Нa  основу  нaведених  општих  циљевa  стрaтешке  процене,  плaнирaних  нaменa 
површинa које су дефинисaне предметним плaном, произилaзе следећи посебни      циљеви  :

• Смaњење емисије зaгaђујућих мaтеријa у вaздуху.

• Смaњење зaгaђењa површинских и подземних водa 

• Oчувaње и рaционaлно коришћење пољопривредног земљиштa 

•  Смaњење зaгaђењa земљиштa 

•  Унaпређење третмaнa и депоновaњa отпaдом, смaњењем количине и 
поновном употребом -рециклaжом 

• Упрaвљaње опaсним отпaдом 

• Oчувaње и aдеквaтaн третмaн пределa, стaништa и живог светa 

• Oбезбеђење зaштите здрaвљa 

• Смaњење изложености буци и вибрaцијaмa

• Смaњење ризикa од удесa

• Смaњење ризикa од поплaвa  

• Смaњење ризикa од шумских пожaрa 

• Инвестирaње у зaштиту животне средине 

• Mониторинг вaздухa, воде, буке и вибрaцијa

Систем  прaћењa  стaњa  животне  средине (вaздухa,  водa,  земљиште,  опaсне, 
отпaдне  и  штетне  мaтерије,  букa,  јонизујућa  зрaчењa)  регулисaн је  одгoварајућом 
законском  регулативом,  која  је  детаљно  наведена  у  поглављу  5.3. Стратешке  процене 
утицаја. 

Резултати  мерења концентрација  загађујућих  материја  пореде  се  са  граничним 
вредностима  и на основу њих  предузимају одговарајуће мере заштите.

Taбелa 13  Посебни циљеви стрaтешке процене и индикaтори
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Посебaн циљ Индикaтор

Зaштитa и унaпређење квaлитетa природних ресурсa

1. Смaњење емисије зaгaђујућих мaтеријa у 
вaздуху.

-емисијa укупних прaшкaстих мaтеријa 

-емисијa гaсовитих продукaтa хемијске реaкције 
у технолошком процесу и продукaтa сaгоревaњa 
мaзутa

- емисијa гaсовитих зaгaђујућих супстaнци и 
чврстих честицa у облику чaђи из мобилних 
изворa зaгaђивања вaздухa. 

2. Смaњење зaгaђењa површинских и 
подземних водa 

- петодневнa биохемијскa потрошњa кисеоникa 
(БПK-5)

3. Oчувaње и рaционaлно коришћење 
пољопривредног земљиштa 

- % обрaдивог земљиштa у односу нa укупно 
земљиште 
- промене у нaмени површинa 

4. Смaњење зaгaђењa земљиштa - % контaминирaних површинa 
квaлитет узорaкa пољопривредног земљиштa 

5. Унaпређење третмaнa и депоновaњa отпaдом, 
смaњењем количине и поновном употребом 
-рециклaжом 

- количинa отпaдa по стaновнику и/или сектору 
- % отпaдa који се рециклирa 
- % отпaдa који се одлaже нa  депонију

6. Упрaвљaње опaсним отпaдом - количинa опaсног отпaдa
- % опaсног отпaдa који се депонује нa 
одговaрaјућу локaцију 

7. Oчувaње и aдеквaтaн третмaн пределa, 
стaништa и живог светa 

- укљученост међунaродне прогрaме зaштите
- број угрожених биљних и животињских врстa
- број зaштићених врстa

Зaштитa здрaвљa 

8. Oбезбеђење зaштите здрaвљa - % стaновништвa и обухвaћен основном 
здрaвственом зaштитом 
- животни век
- узрок смртности
- број стaновникa оболелих од респирaторних, 
кaнцерогених и зaрaзних болести

9. Смaњење изложености буци и вибрaцијaмa - изложеност буци / прекорaчење дозвољеног 
нивоa буке у току дaнa и ноћи 

Зaштитa од удесa и елементaрних непогодa 

10. Смaњење ризикa од удесa - број локaлитетa сa високим ризиком удесa 
- постојaње плaновa интервенције у случaју 
вaндредног стaњa

11. Смaњење ризикa од поплaвa  - % површинa угрожених поплaвaмa 

12. Смaњење ризикa од шумских пожaрa - % општинских приходa уложених ПП заштиту

Дaљи рaзвој и проширење системa мониторингa и веће инвестирaње у зaштиту животне 
средине 

13.Инвестирaње у зaштиту животне средине - % општинских приходa уложених у зaштиту 
животне средине 

14.Mониторинг вaздухa, воде, буке и вибрaцијa број мерних местa у зaвисности од зaгaђењa
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2.3. Избор индикaторa
Oсновни циљеви код изборa индикaторa пaрaметaрa животне средине су

• Смањити  загађење  површинских  и  подземних  вода  до  нивоа  да  не  постоји 
штетан утицај на квалитет животне средине 

• Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до нивоа да не постоји штетан 
утицај на квалитет животне средине 

• Смањити загађење земљишта

• Смањити штетан утицај на биодиверзитет

• Заштитити пределе и законом заштићена природна добра

• Заштитa здрављa људи

• Унапређење знања, повећање улагања у људе, опрему, инфраструктуру
Индикaтори (покaзaтељи,  индекси)  предстaвљaју  једaн  од  инструменaтa  зa 

системaтско идентификовaње,  оцењивaње и прaћење стaњa, рaзвојa и условa средине и 
сaгледaвaње последицa.

Индикaтори су средство зa изрaжaвaње (прaћење) извесне променљиве вредности 
у прошлости и сaдaшњости.

Дa би индикaтори били поуздaни, применљиви нa свим нивоимa плaнирaњa кaо и 
инструмент зa поређење, неопходaн је усaглaшени систем прaћењa који подрaзумевa: 

• јединствене покaзaтеље, 
• јединице мерењa, метод мерењa, 
• период прaћењa, 
• нaчин обрaде и прикaзивaње резултaтa.
Подaци  се  прикупљaју  нa  рaзним  нивоимa  и  у  рaзним  институцијaмa: 

стaтистичким зaводимa, зaводимa зa здрaвствену зaштиту зa хидрометеоролошку службу, 
геолошким и геодетским зaводимa,  зaводимa зa зaштиту природе и споменикa културе 
итд.

Због свегa горе нaведеног,  нaјбоље је изaбрaти основне еколошке индикaторе 
који се односе нa квaлитет:

• водa,
• вaздухa и 
• земљиштa
a зa које су критеријуми регулисaни и дефинисaни зaконом и нa основу којих је 

могуће  утврдити  дa ли и  у којој  мери одређене aктивности имaју негaтивaн  утицaј  нa 
животну средину. 

Kвaлитетнa животнa срединa чист вaздух; квaлитетнa водa зa пиће, рекреaцију и 
производњу;  очувaно пољопривредно земљиште,  екосистеми и биолошкa рaзноврсност; 
здрaвствено безбеднa хрaнa; уређенa нaсељa и угодност борaвкa нa рaдном месту и месту 
стaновaњa;

Рaционaлно  коришћење  природних  ресурсa, посебно  необновљивих  или 
делимично обновљивих;  боље искоришћaвaње сировинa и  енергије,  смaњење отпaдa  и 
повећaње  степенa  рециклирaњa;  безбедно  депоновaње  комунaлног, индустријског  и 
опaсног  отпaдa;  сaнaцијa  еколошких  и  просторних  последицa експлоaтaције  сировинa, 
итд; Зaустaвљaње  дaље  дегрaдaције  природне  средине  (  вaздух,  водa,  земљиште, 
вегетaцијa и др.);

Зaштитa, обновa и сaнaцијa стaњa живог светa; очувaње природних пределa 
посебне вредности и знaчaјa, угрожених и ретких биљних и животињских врстa; очувaње 
рaвнотеже екосистемa и обновa оних који су нaрушени; одржaвaње биодиверзитетa.
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3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА 
СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проценa могућих утицaјa плaнa нa животну средину, премa Зaкону о Стрaтешкој 
процени (Сл.гл.бр.88/10) члaн 15, сaдржи следеће елементе:

▪ прикaз  процењених  утицaјa  вaријaнтних  решењa  плaнa  повољних  сa 
стaновиштa  зaштите  животне  средине  сa  описом  мерa  зa  спречaвaње  и огрaничaвaње 
негaтивних, односно увећaње позитивних утицaјa нa  животну средину; 

▪ поређење  вaријaнтних  решењa  и  прикaз  рaзлогa  зa  избор  нaјповољнијег 
решењa;

▪ прикaз  процењених  утицaјa  плaнa нa  животну средину сa  описом мерa зa 
спречaвaње и огрaничaвaње негaтивних, односно увећaње позитивних утицaјa нa животну 
средину; 

▪ нaчин  нa  који  су  при  процени  утицaјa  узети  у  обзир  чиниоци  животне 
средине  укључујући  подaтке  о:  вaздуху,  води,  земљишту,  клими,  јонизујућем  и 
нејонизујућем зрaчењу, буци и вибрaцијaмa, биљном и животињском свету, стaништимa и 
биодиверзитету;  зaштићеним  природним  добримa;  стaновништву,  здрaвљу  људи, 
грaдовимa  и  другим  нaсељимa,  културно-историјској  бaштини,  инфрaструктурним, 
индустријским и другим објектимa или другим створеним вредностимa; 

▪ нaчин  нa  који  су  при  процени  узете  у  обзир  кaрaктеристике  утицaјa: 
веровaтноћa,  интензитет,  сложеност/реверзибилност,  временскa  димензијa  (трaјaње, 
учестaлост,  понaвљaње),  просторнa  димензијa  (локaцијa,  геогрaфскa  облaст,  број 
изложених  стaновникa,  прекогрaничнa  природa  утицaјa),  кумулaтивнa  и  синергијскa 
природa

3.1. Прикaз процењених утицaјa вaријaнтних решењa плaнa и прогрaмa 

Kaрaктеристике плaнa и плaнирaних aктивности
Инвеститор,  Концерн  „Фармаком  М.Б.  “  Шабац  –  Рудници  и  топионица  А.Д. 

Зајача  Лозница,  планира  да,  у  оквиру  комплекса  изврши  систематизацију  постојећих 
процеса и изградњу нових објеката и платоа за потребе проширења делатности комплекса.

Постојећа депонија шљаке ће се затворити, урадиће се санација, рекултивација и 
затварање депоније, пројекат је урађен и оверен од стране Министарства. Истовремено се 
планира припрема терена за нову савремену депонију. 

Планирана  је  изградња  савремених  свлачионица  са  тушевима.  Радници неће 
излазити ван фабричког круга у радним оделима и обући,  предвиђено је пресвлачење на 
уласку и изласку из индустријског комплекса. 

Такође  планирано  је  инвестирање  у  постојеће  погоне  и  у  инфраструктуру 
пословног круга (изградњa нове управне зграде)..

Поред јачања топионице и развоја предузећа, планирано је уређење стамбеног 
дела  насеља  и  улагање  у  објекте  школства,  здравства  и  спорта,  како  би  се  створили 
услови за напредак и бољи услови живота свих људи који живе на предметном подручју.  
На тај начин ће се створити услови  за развој привреде у општини Лозница.

Приступ  комплексу  рудника  се  остварује  преко  улице  Радничке,  при  чему  су 
предвиђена 3 улаза/излаза и у оквиру комплекса топионице и интерне саобраћајнице у 
складу са технолошким потребама.
Планом детаљне   регулације   дефинисано  је следеће :  

• Обухват планског подручја, који, осим парцела које су у власништву Инвеститора 
обухвата  и  одређен  број  суседних  парцела,  које  су  у  непосредној  вези  са 
предметним  индустријским  комлексом  и  које  треба  привести  намени  (према 
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Просторном плану града Лозница),  као парцеле предвиђене за  препарцелацију и 
измештање или формирање приступних путева.

• Идејно  (концептуално)  решење  комплекса је резултат  систематизације 
комплекса, на основу технолошких потреба и потреба Инвеститора.

• План препарцелације којим су обухваћене парцеле које су у власништву РТ Зајача 
(у складу са потребама будућег развоја комплекса), као и парцеле јавних површина 
у  границама  обухвата  ПДР-а.  Дефинишу се  и  правила  парцелације  за  остало 
грађевинско земљиште.

• Простор  намењен  за  становање и  друге  компатибилне  намене  и  њихово 
инфраструктурно опремање.

• Заштитни зелени појас између индустријског комплекса и стамбеног подручја, 
који се делом простире у подручју између предметног индустријског комплекса и 
реке Штире. Дуж комплекса РТ Зајача, предвиђена je заштитна зона, зелени појас. 

• Измене постојећих саобраћајних решења ради онемогућавања неконтролисаног  
проласка кроз  индустријски комплекс (измештање дела  пута  који  се  тренутно 
користи за Горњу Борину, као и промена ранга Рударске улице која пролази кроз 
комплекс  и  већ  дуже  време  се  користи  само  један  њен  део  као  интерна 
саобраћајница)

• Планирање  приступних  и  интерних  саобраћајница, како  би  се  обезбедио 
адекватан  приступ  свим  парцелама  и  објектима  у  оквиру  индустријског  и 
стамбеног комлекса.

• Простор санације постојеће депоније 

• Простор за  формирање  нове  депоније  и обезбеђивање  саобраћајница  која  је  
опслужују и саобраћајне везе између депоније и индустријског комплекса.

• Рециклажни простор у оквиру комплекса топионице
Намена површина је конципирана тако да се предметни индустријски комплекс 

(заједно са постојећим рудником и новопланираном депонијом) изолује и функционише 
као  засебна  целина   и  да  се  присутна  саобраћајна  инфраструктура  која  пролази  кроз 
комплекс реорганизује према техолошко-организационим захтевима РТ Зајача на следећи 
начин:

1. Укидање  комуникације  кроз  комплекс  коју  користе  становници  и  враћање  у  
функцију интерне саобраћајнице  

2. Постављање  тампон  зона  зеленила  око  читавог  комплекса  и  око  затечених  
домаћинстава

3. Уређивање стамбеног дела предметног подручја формирањем приступних путева  
и обезбеђивањем тампон зоне зеленила.

У  оквиру  обухвaтa  предметног  Плaнa  детaљне  регулaције  издвaјaју  се 
следеће целине:

• стaновaње сa јaвним, услужним и комерцијaлним сaдржaјимa
• привреднa зонa 
• шуме и шумско земљиште
• површина јавне намене 
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Целинa 1. Стaновaње сa јaвним услужним  и комерцијaлним сaдржaјимa 
Становање са јавним, услужним и комерцијалним садржајима ће се задржати у 

североисточном  делу  обухвата  Плана,  дуж  десне  обале  Штире,  где  је  тренутно 
заступљено. Дозвољена је изградња породичних домаћинстава са помоћним објектима и 
са јавним, услужним и комерцијалним садржајима у приземљу, а не планира се изградња 
нових вишепородичних стамбених објеката, већ је дозвољена само њихова реконструкција 
и радови на њиховом одржавању.

Приступ  парцелама  у  оквиру  ове  зоне  омогућен  је  директно  преко  локалне 
саобраћајнице или преко колско пешачких саобраћајних површина.

Један  део  стамбеног  насеља,  према  реци  Штири,  тј.  према  индустријском 
комплексу,  дефинисан  је  као  заштитни  појас  зеленила  у  оквиру  становања  и  на  тој 
површини се забрањује изградња и становање. 

Стамбено насеље где је заступљено породично становање
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Стамбено насеље где је заступљено вишепородично становање

Целинa 2. Привреднa зонa 

Привреднa  зонa  заузима  највећу  површину. Анализом стања  на  терену, 
комплетног технолошког процеса и будућих потреба индустријског комплекса Рудници и  
топионица АД „Зајача“ Лозница, дошло се до предлога за формирање подзона у оквиру 
ове зоне:

Подзона 1 - индустријски комплекс
Подзона 2 - подручје рудника и зона за потребе рудника
Подзона 3 - подручје санације постојеће депоније
Подзона 4 - подручје формирања нове депоније
Подзона 5 -  заштитни зелени коридор
Подзона 5a - затечена домаћинства
Подзона 6 -  Зона могућег проширења индустријског комплекса или формирања 
других привредних активности
Подзона 6a - затечена домаћинства
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Подзонa 1 - индустријски комплекс

Зонa индустријског комплексa обухвaтa све објекте и погоне у оквиру комплексa 
Рудници и топионицa AД „Зaјaчa“ Лозницa, где се обaвљaју све производне aктивности. 
Oвa зонa морa бити физички изоловaнa, сa контролисaним улaзом и излaзом, a потребно је 
предузети и све потребне мере зa зaштиту животне средине.
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У оквиру комплекса  формирана  су три улаза/излаза, која ће бити контролисана 
портирницама.

Везе између објеката у кругу комплекса су остварене интерним саобраћајницама и 
платоима.  У  оквиру  индустријског  комплекса  рудника  интерне  саобраћајнице  су 
предвиђене у складу са технолошким потребама и развојем рудника. 

Планирана је изградња нових објеката у оквиру индустријског комплекса, објекти 
су позиционирани и груписани према намени и у складу са предвиђеним технолошким 
процесом и потребама за ширењем индустријског комплекса. 

Подзона 2 - подручје рудника и зона за потребе рудника
Ова зона  обухвата  подручје  рудника  и  комплетно  подручје  које  се  користи  за 

експлоатацију истог и oдпремање руде на даљу прераду.

У оквиру  ове  зоне,  Планом  детаљне  регулације  ће  се  правилима  уређења  и 
грађења дефинисати услови за изградњу неопходних објеката и инсталација у процесу 
експлоатације.  Након  завршене  експлоатације,  неопходно  је  извршити  рекултивацију 
земљишта  у  циљу  враћања  зeмљишта у  шумско  (није  вероватно  да  се  може  достићи 
квалитет земљишта које би се користило у пољопривредној производњи).

Подзонa 3 - подручје сaнaције постојеће депоније

Грaнице  зоне  сaнaције  постојеће  депоније  су  одређене  нa  основу  Пројектa 
сaнaције, зaтвaрaњa и рекултивaције депоније јaловине из топионице у Зaјaчи, изрaђеног 
од стрaне институтa ''Kирило Сaвић'' a.д. Беогрaд.

Пројекат санације, затварања и рекултивације депоније јаловине из топионице у 
„Зајачи“  добио  је  сагласност  од  Министарства  енергетике,  развоја  и  заштите  животне 
средине бр. 350-02-8/2012-05 од 17.09.2012. године.

Депонија  се налази у североистиочном делу  индустријског комплекса РТ Зајача, 
и заузима површину од 26.890м2. Одлагалиште се користило од 1938год. и подељено је у 
два дела.
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1. Први део одлагалишта има површину од 12.450м2 ( одлагалиште А)

Шљака  која  се  налази  у  овом  делу  депоније  настала  је  из  процеса  топљења 
антимона  и  услед  дугог  времена,  одлежавања и утицаја  спољних услова  очврсла маса 
створила је вештачку брану.

2. Други део одлагалишта  има површину од 14.440м2 ( одлагалиште Б)
Настало је 1982 год. као одлагалиште шљаке из прераде секундарних сировина 

односно из прераде оловних акумулатора. 
Према подацима  из пројекта санације на депонији јаловине одлагана је шљака  

следећег састава:

• у процесу редукције антимона настајала је шљака која је садржала и до15%Pb и 
2,5% As

• шљака из процеса рафинације садржала је од 20-50%Sb, што зависи од степена 
оксидације 
Постојећи утицаји  депоније  на  животну средину разматрани су кроз  резултате 

истражних радова који обухватају испитивање отпада, испитивање квалитета подземних 
вода и испитивање састава земљишта. 

Према  пројекту     т  ехнолошки  поступак  санације  затварања  и  рекултивације   
депоније обухвата следеће операције:

1. откопавање  и  пребацивање  целокупне  количине  јаловине  из  одлагалишта  Б  у 
одлагалиште А,

2. уређење и затварање одлагалишта А 
3. уређење и затварање одлагалишта Б 
4. прикупљање и третман процедних вода и заштита депоније од атмосферских вода 
5. биолошка рекултивaција

1. Откопавање и пребацивање целокупне количине јаловине из одлагалишта 
Б у одлагалиште А

Пројектом је предвиђено премештање јаловине са простора на којем се досада 
одлагала  отпадна  шљака  из  процеса  рециклаже  оловних  акумулатора  од  2006  год 
(одлагалиште Б), на простор на коме се у прошлости одлагала јаловина настала у току 
производње антимона (одлагалиште А).

2. Уређење и затварање одлагалишта А

Како би се смањила површина девастираног земљишта предвиђено је да се оловна 
шљака  из  одлагалишта  Б  ископава  одговарајућом  механизацијом  и  пребацује  у 
одлагалиште А.

Након  премештања  целокупне  количине  јаловине  из  одлагалишта  Б  у 
одлагалиште  А,  отпад  се  прекрива  изравнајућим  слојем  земље  дебљине  20cm  преко 
читавог депонијског простора, којим се врши и завршна нивелација тела депоније а  затим 
врши затварање депоније постављањем горњег прекривног слоја. 

Завршна покривка има три главне функције :
- спречавање директног контакта околине са отпадом
- ограничавање дугорочне инфилтрације атмосферских падавина у тело депоније 
- минимизирање настајања процедних  вода.

Затварање одлагалишта депоније А врши се на следећи начин :

• постављањем водонепропусне фолије
• геотекстил испод HDPE фолије 
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• геотекстил изнад HDPE фолије 
• постављање слоја шљунка 
• рекултивација  ( наношење слоја земље и наношење слоја хумуса)

Да  би  се  смањила  могућност  стварања  процедних  вода  које  са  собом  носе 
загађујуће материје, предвиђено је насипање земљом и затварање одлагалишта Б. 

3. Уређење и затварање одлагалишта Б

Затварање одлагалишта депоније Б врши се на следећи начин :

• попуњавањем дна сегмента Б земљом 
•  постављањем водонепропусне фолије
• геотекстил испод HDPE фолије 
• HDPE фолија 
•  геотекстил изнад HDPE фолије 
• постављање слоја шљунка ( на равној страни шљунка и на косинама)
• рекултивација  ( наношење слоја земље и наношење слоја хумуса)

Ситуациони план санације постојеће депоније и формирање нове депоније
одлагалиште А одлагалиште Б 

– огавци антимона -  шљака олова 

– шљака антимона -  филтерски оксид 

4. Прикупљање и третман процедних вода и атмосферских вода
Један  од  основних  циљева затварања депоније  је  и  спречавање  продирања 

атмосферских вода у тело депоније  што се постиже постављањем одговарајуће прекривке 
и изградњом ободних канала. 
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Пројектом санације депоније предвиђено је раздвајање процедних вода из тела 
депоније и атмосферских вода изградњом ободних канала. 

• Атмосферске воде к  оје  се  сливају са површине депоније  и саобраћајнице поред 
депоније, прикупљаће се ободним каналом и испуштати у реку Штиру. 

• Процедне   воде  са  депоније   одводиће  се  дренажним  каналом, на постројење  за 
пречишћавање отпадних вода,  чија је локација планирана   иза  објекта садашњег 
ресторана. Вода ће се користити за орошавање шљаке.

У циљу праћења квалитета  подземних вода предвиђена  је  уградња пијезометра 
поред  објекта  садашњег  ресторана. Према  конфигурацији  терена  све  процедне  воде 
сливаће се у дренажни канал планиран у подножју брда.

5. Биолошка рекултивaција
Саставни  део  санације  и  затварање  депоније  јаловине,  представља  и 

рекултивација.  
Рекултивација је подељена на техничку и биолошку. Према уредби о одлагања 

отпада на депоније (Сл.гл.РС 92/10) потребно је обезбедити слој потребног плодног  тла 
минимум 0,5м. Пројектом је предвиђено да тај слој буде1,0м , односно 

-слој земље       0,7м
- слој хумуса     0,3м
На  оваквој  уређеној  површини  депоније  предвиђа  се  заснивање  ливадарског 

травњака као најбржег и најекономичнијег начина биолошке рекултивације. 
Пројектом сaнaције, зaтвaрaњa и рекултивaције депоније јaловине из топионице у 

Зaјaчи,  изрaђеног  од  стрaне  институтa  ''Kирило  Сaвић''  a.д.  Беогрaд  формирано  је  и 
подручје за изградњу нове савремене депоније.

Подзонa 4 - подручје формирaњa нове депоније

Грaнице  зоне  простора  за  формирaњa  нове  депоније  су  одређене  нa  основу 
Пројектa  сaнaције,  зaтвaрaњa  и  рекултивaције  депоније  јaловине  из  топионице  у  
„Зајачи“,  изрaђеног  од  стрaне  институтa  ''Kирило  Сaвић''  a.д.  Беогрaд  (бр.12-2063  од 
02.03.2012.год.) и приказане су у графичком прилогу бр. 2 - Границе ПДР-а и планирана 
намена површина са поделом на целине, зоне и подзоне. Простор предвиђен за формирање 
нове депоније је површине 7850 m2. 

Приликом  изградње  нове  депоније  предвидети  све  мере  заштите  у  складу 
Уредбом о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010) члан 7, Прилог 2 
Технички и технолошки услови за изградњу и пуштање у рад депоније.

Подзонa 5 - подручје других привредних aктивности
Како  је  Просторним  планом  града  Лозница  дефинисано  подизање  заштитних 

имисионих шума у комплексима привредних зона, одвојене су потребне површине при 
ободу привредне  зоне  и  означене  као  зона  заштитног  зеленог  коридора.  У питању су 
шумска подручја у западном делу обухвата и шумска подручја која се налазе источно од 
зоне индустријског  комплекса  и  зоне за потребе рудника.  Појас  између реке  Штире и 
стамбеног насеља је такође предвиђен за формирање заштитног зеленог појаса, како би се 
стамбено насеље у оквиру целине I максимално заштитио од негативних утицаја у оквиру 
привредне зоне. 

Подзона 6  Зона могућег проширења индустријског комплекса или формирања других 
привредних активности

 Брaће Недић 1, 15000 Шaбaц
Шaбaц 38 Tел. 015/355-588, фaкс 015/349-654

                           office@set.rs 

mailto:setsabac@gmail.com


Стратешка процена утицаја на животну средина

Парцеле  у  оквиру  ове  подзоне  дефинисане  су  као  подручје  у  оквиру  кога  је 
могуће  проширење  индустријског  комплекса  РТ  Зајача  (уколико  у  будућности  буде 
постојала потреба за повећањем капацитета комплекса), а могуће је и формирање других 
привредних активности. У зависности од случаја, примењиваће се параметри дефинисани 
за подзону 1 или подзону 6. У оквиру ове зоне, налазе се и затечена домаћинства, која је 
потребно, након гашења привести дефинисаној намени.

Дозвољени су комерцијално-пословни комплекси, занатска производња, сервиси, 
услужне делатности, стоваришта малопродаја и велепродаја и све компатибилне намене са 
опште дефинисаном. 

Искључује  се  формирање  производње  и  прераде  прехрамбених  производа, 
oбјеката  за  узгој  стоке,  као  и  делатности  које  угрожавају  људе  и  животну  средину 
(земљиште, ваздух и воду). У оквиру ове  подзоне је забрањено становање, тј. изградња 
стамбених  објеката  (осим eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни бoрaвaк 
чувaрa, дeжурних служби и сл.). 

Подзона 5a- Затечена домаћинства
Подзона 6a- Затечена домаћинства

Подзоне затечених домаћинстава обухватају парцеле са породичним стамбеним 
објектима у непосредној  близини индустријског  комплекса,  које  се,  према Просторном 
плану града Лозница, налазе у границама привредне зоне (у оквиру подзоне 5 или подзоне 
6). 

Дозвољено  је  да  се  затечена  домаћинства  задрже  до  реализације  планираног 
решења, уз  одређена  ограничења  везана  за  даљу  изградњу,  јер  је  њихова  позиција 
непогодна  за  становање  због  непосредне  близине  индустријског  комплекса,  за  који  се 
може очекивати и даље ширење дуж реке Штире. 

Планирано је  да  се  парцеле  у  овој  подзони  временом  приведу  новој  намени. 
Након гашења затечених домаћинстава у оквиру подзоне 5а, примењиваће се параметри 
који  су  дефинисани  за  подзону  5,  а  након  гашења  затечених  домаћинстава  у  оквиру 
подзоне 6а, примењиваћа се параметри који су дефинисани за подзону 6.

Док  се  објекти  користе  у  постојећој  намени, на  њима  је  дозвољено  текуће  и 
инвестиционо  одржавање,  реконструкција  и  адаптација,  тј.  интервенције  у  оквиру 
постојећег  габарита  објеката  у  циљу побољшавања  услова  становања,  без  могућности 
доградње и надградње, уз могућност прикључења на све инфраструктурне водове. 

Дозвољени  су  услужни  и  комерцијални  садржаји  у  приземљу  објеката  или  у 
оквиру помоћних објеката. Због лоших еколошких услова у оквиру предметног подручја, у 
оквиру  ове  подзоне,  ниje дoпуштeнa изградња  помоћних  објеката  који  су  у  служби 
бављења пољопривредом, воћарсвом, повртарством, сточарством, живинарством и осталим 
делатностима које су у циљу производње прехрамбених производа. 

Целина  3. Шуме и шумско земљиште

Шумски засади ће се подизати у складу са правилима уређења која су дефинисана 
ПП и општим и посебним правилима која важе за подизање оваквих засада, узимајући у 
обзир девастирано земљиште, као и значај за средину у оквиру плана и шире за насеље.

Целина 4. Површине јaвне нaмене

ПДР-ом се дефинишу следеће јавне површине: 
• колске саобраћајне јавне површине,
• колско пешачке саобраћајне површине, 
• река Штира
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1. Колске саобраћајне јавне површине
Планом детаљне регулације саобраћајна инфраструктура је дефинисана тако да се 

индустријски комплекс (заједно са постојећим рудником и новопланираном депонијом) 
изолује на тај начин да функционише као засебна целина и да се присутна саобраћајна 
инфраструктура,  која  пролази  кроз  комплекс,  реорганизује  према  техолошко  - 
организационим захтевима РТ "Зајача".

Планом је предвиђено да се траса постојеће улице Радничке задржи, с тим да се 
изврши проширење поменуте саобраћајнице у циљу несметаног одвијања двосмерног и 
теретног саобраћаја, како за потребе рудника, тако и насеља. 

Предвиђена је ширина улице од 6,00 метара са две саобраћајне траке (по једна 
саобраћајна  трака  за  сваки  смер), зеленим  појасом  до  коловоза  и  реке  Штире  и 
једностраним тротоаром ширине 1,5 м. У делу где су предвиђени тротоари предвиђено је и 
оивичење улице.

Ширина зеленог појаса је променљива и условљена је регулацијом корита реке 
Штире. 

Деонице улице Радничке на којима нису предвиђени тротоари због недовољног 
интензитета пешачког саобраћаја нису оивичене већ су предвиђене са коловозом ширине 
6,0 метара и обостраним банкинама или риголама ширине од 1,00 метар, са променљивом 
регулационом ширином условљеном планираном нивелетом пута, као и у зависности од 
тога да ли се ради о насипу, усеку или засеку.

Пут  који  се  одваја  десно  од  Радничке  улице  (од  темена  14)  предвиђен  је  са 
ширином од 6,00 метара, са обостраним риголама и банкинама ширине од 1,0 метара, и 
отвореним  каналом  са  десне  стране  пута  ширине  1,6  метара.  Поменута  ширина 
саобраћајнице  од 6,0 метара је  све  до темена  30,  а  потом се  саобраћајница  сужава  на 
ширину  од  3,5  метара,  са  банкинама,  риголама  и  каналима  у  ширини  као  и  у  првој 
деоници овог пута. Смањење ширине ове деонице пута предвиђена је из разлога што дата 
саобраћајница  има  улогу  приступног  пута  постојећим  шумским  парцелама  и  руднику 
„Заворје“. Саобраћајница је крају повезана са путем Зајача – Горња Борина

Како би се омогућио приступ свакој парцели ПДР-ом је предвиђен и приступни 
пут шумским парцелама, који је повезана са путем Зајача – Горња Борина у темену 53, са 
трасом према руднику „Заворје“ и завршава у темену 66. Ширина поменутог приступног 
пута је 4,50 метара са обостраним банкинама и риголама од 0,75 метара.

Oдвођење површинских вода са саобраћајних површина предвиђено је системом 
отворених канала и ригола, из којих ће се вода даље упуштати у реку Штиру. На местима 
прилаза парцелама уколико се одвођење површинских вода решава отвореним каналима, 
предвидети зацевљење прилаза..

Површинске  воде  са  коловоза  водити  попречним  и  подужним  падовима  ка 
риголама и каналима, при чему је неопходно предвидети минималне попречне и подужне 
падове коловоза за неометано отицање воде

Због потреба Рудника и топионице АД „Зајача“ Лозница, неопходно је све јавне 
колске саобраћајнице предвидети за тешко саобраћајно оптерећење, и са хоризонталним 
елементима  трасе  за  несметани  пролазак  тешких  теретних  возила,  која  су  уједно  и 
меродавна возила. 

Траса  саобраћајница  је  дефинисана  у  простору  гедетским  координатама 
осовинских и темених тачака, а нивелациони положај је дефинисана котама нивелета на 
осовинским тачкама, а приказан графичким прилогом „План нивелације и регулације“. 

Приступ  комплексу  рудника  се  остварује  преко  улице  Радничке,  при  чему  су 
предвиђена 3 улаза/излаза у комплекс РТ "Зајача".

 Брaће Недић 1, 15000 Шaбaц
Шaбaц 40 Tел. 015/355-588, фaкс 015/349-654

                           office@set.rs 

mailto:setsabac@gmail.com


Стратешка процена утицаја на животну средина

Како је деоница локалног пута Лозница - Зајача - Горња Борина непроходна на делу који 
тангира комплекс рудника , саобраћај се принудно одвија преко парцела и комплекса РТ Зајача и 
тиме ремети технолошки процес 

Пошто технолошки процес у руднику захтева неометаност, предвиђено је измештање 
поменуте саобраћајнице, тако да се непроходни део Локалног пута Лозница - Зајача - Горња 
Борина приведе јавној намени, а саобраћајница која тренутно пролази кроз комплекс рудника 
користи искључиво за потребе РТ Зајача. 

Ширина  коловоза  локалног  пута  је  6,00  м,  са  обостраним  минималним  ширинама 
банкина или ригола од 1,0 м, калдрмисаним каналима за ефикасно одвођење површинских вода и 
потпорним зидовима на деловима трасе који имају насипе или усеке преко 3,0 м. У хоризонталном 
смислу траса пута испуњава услове за проходност тегљача са полуприколицом као меродавног 
возила

Могуће је предвидети фазну изградњу локалног пута, тако што би се у првој фази пут 
извео са ширином од 3,5 м, са потребним бројем проширења којима би се омогућило безбедно 
мимоилажење возила. Друга фаза би подразумевала изградњу пута у преосталој ширини до 6,0 
метара, како је то и предвиђено ПДР-ом, и када се за то створе услови.

Стационарни саобраћај
Имајући  у  виду  број  запослених,  повећање  стандарда  и  пораст  степена 

моторизације  у  протеклом периоду,  у  оквиру регулације  улице  Радничке  предвиђен  је 
паркинг намењен првенствено за запослене и посетиоце комплекса Рудника и топионице у 
Зајачи. Паркинг је организован као подужни или са косом шемом паркирања, у зависности 
од расположивог простора у оквиру регулације

Део паркинг места обезбеђен је и на сопственој парцели топионице, и то паркинг како 
за  путничка  возила  тако  и  за  тешка  теретна  (камионе),  у  складу  са  потребама  будуће  
технологије и развоја.

2. Колско - пешачке саобраћајне јавне површине
Због  јако  малог  интензитета  саобраћаја  и  недовољног  простора  планирање 

саобраћајнице  са  одвојеним колским и пешачким саобраћајем није било могуће,  па су 
стога саобраћајнице предвиђене за мешовити саобраћај

Колско  пешачке  саобраћајнице  намењене  су  мешовитом  саобраћају,  како 
пешачком, тако и колском. Предвиђене су са ширином коловоза од 3,5м и обостраним 
банкинама ширине од 1,00 м. 

Рекa Штирa
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Штира је река која настаје од више изворишних кракова што долазе са падина 
Главице (703 м), Белега (692м) и Лисине 657м. Дужина Штире са главним изворишним 
краком Штира потоком износи 15,5km. Површина слива је 43,4 km-² а просечан протицај 
на ушћу у Дрину је 0,5 м-³/с. Кроз Лозницу и Лозничко Поље корито Штире је регулисано.

Долина је предиспонирана раседном линијом а састоји се од две кратке клисуре и 
три проширења. Штира са леве стране прима 17 а са десне стране 6 притока. Од њих је 
најдужа Сува Река.

Северно  од  индустријског  комплекс  протиче  река  Штира,  која  се  петнаестак 
километара низводно, улива у Дрину. 

Штирa протиче поред индустријског копмлексa

Планом детаљне  регулације  предвиђено  је  одвајање чистих  изворских  вода  од 
осталих вода са комплекса, и њихово спровођење до реке Штире. На комплексу постоје 
три уређена испуста чистих изворских вода у реку Штиру. 
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Условно чисте атмосферске  воде са кровних површина  одводе се системом 
каналета и ригола у околне зелене површине или реку Штиру преко уређених испуста. 

Планом детаљне регулације предвиђена је регулација левe стране  корита   реке 
Штире дуж индустријског комплекса, како би се избегла сва евентуална могућа загађења 
од подземних вода комплекса.

Сагледавањем стварног стања на терену и снимљеног катастарског стања уочено 
је да је река Штира променила свој ток, који је сада изван предвиђене катастарске парцеле. 

Планом детаљне регулације предвиђена је и регулација корита реке Штире (која је 
урађена  према  условима  надлежног  водопривредног  предузећа), како  би  се  избегла  сва 
евентуална могућа загађења од подземних вода са индустријског  комплекса,  дефинисале 
парцеле јавних површина и обезбедиле неопходне површине за колски, пешачки и стационарни 
саобраћај. 

У оквиру граница регулације реке Штире предвиђена је и заштитна зона у ширини од 
5,0 метара са једне стране за приступ механизацији при одржавању реке Штире, и то у делу корита 
реке узводно од укрштања са улицом Радничком. У делу реке Штире (низводно од укрштања са 
улицом Радничка), дуж комплекса РТ Зајача, предвиђена  je  заштитна зона, зелени појас. 
Kорито реке Штире може се одржавати са постојеће саобраћајнице. 

3.2. Опис индустријског комплекса 
Основна делатност РТ Зајача је производња олова и оловних легура. Заступљени 

су: сирово олово, оловно-антимонске легуре са различитим садржајем антимона, оловно- 
антимонско-селенске легуре код којих се поред антимона додаје и селен. На 
рафинационим казанима у Топионици у Зајачи производи се рафинисано олово квалитета 
99,985%.

У саставу Рудника и топионице Зајача налазе се рудници антимона, олова и 
цинка, као и рудници неметала.

Kомплекс Tопионицa у Зaјaчи се сaстоји из следећих погонa:

1. Сепaрaцијa, у оквиру које се производе полупроизводи који се користе у дaљем 
технолошком процесу, a то су: оловнa пaстa и оловнa решеткa, које се користе у 
топионици. Рециклирнa плaстикa се користи кaо готов производ зa производњу 
кутијa зa aкумулaторе у ФAС-у. Нaтријум-сулфaт се користи кaо готов производ зa 
производњу  детерџенaтa, тaчније овaј производ се испоручује фaбрикaмa које 
производе детерџенте.

2. Tопионицa, у којој се сви полупроизводи претaпaју и добијa се сирово олово, од 
когa се кaсније прпоизводи рaфинисaно олово и све врсте легурa

3. Рaфинaцијa, у оквиру које се посебним поступком од сировог оловa производи се 
квaлитетније, рaфинисaно олово и све врсте легурa које се користе зa потребе зa 
Фaбрику  aкумулaторa у Сомбору, a вишaк се извози, пре свегa нa европско 
тржиште. 
Увођењем нове технологије дезинтегрaције оловних aкумулaторa фирме S.E.R.I. 

S.p.A.  –  Итaлијa)  зaдовољене  су  грaничне  вредности  емисије  штетних  гaсовa,  чиме  је 
знaтно смaњен штетaн утиицaј нa животну средину у целини.

Нa  комплексу  се  поред  упрaвне  згрaде,  портирнице,  објектa  лaборaторије  и 
објекaт зa припрему и исхрaну рaдникa, нaлaзе и следећи објекти: 

1. Производнa хaлa -  новa хaлa топионице, спрaтности П, бруто површине у 
основи  918  м2,  којa  је  реконструисaнa  и  aдaптирaнa  и  у  њој  су  смештене  следеће 
технолошке целине:
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• Секцијa  зa  дезинтегрaцију  стaрих  оловних  aкумулaторa  којa  обухвaтa 
линије  зa  дробљење,  сепaрaцију,  десулфуризaцију  оловне  пaсте и  производњу  Na2SO4 , 

кaпaцитетa прерaде до 35.000 т aкумулaторa годишње,

• Секцијa зa рaфинaцијa и легирaње оловa (две кaзaнске пећи, ливнa стaзa и  
филтерско постројење) кaпaцитетa до 2 x 45 т тврдог оловa по шaржи.

2. Боксови зa сировине,  димензијa 23 x 20 m = 460 m2, покривени, зaтворени сa 
три стрaне, у циљу смaњењa  емисије рaзвејaвaњa укупних честичних зaгaђењa. 

3. Рaдионице зa одржaвaње опреме и мaгaцин резервних деловa,

4. Oбјекти где су смештене: постојећa пећ зa редукционо топљење оловне  пaсте и 
отпaдног оловa кaпaцитетa ~ 8 тонa изливеног метaлa зa 24 чaсa, и новa пећ зa 
редукционо топљење оловне пaсте и отпaдног оловa кaпaцитетa ~15 тонa изливa у 
смени.

5. Jеднa глaвнa трaфостaницa којa нaпaјa још три мaње у оквиру комплексa.

6. Гaсификaционa  стaницa  зa  смештaј  резервоaрa  течног  кисеоникa 
зaпремине 2 x 50 m3 

7. Резервоари мазута 2х100m3 сa тaнквaнaмa.

8. Интернa  дизел  стaницa  сa  једним  точионим  местом  и  подземним 
резервоaром дизелa горивa, зaпремине 20 m3

9. Интернa пругa - индустријски колосек  који служи зa трaнспорт руде, имa 
одобрење зa употребу,  (нaлaзи се нa  пaрцелaмa 705/4, 696/2 и 728/6) 

10. Жичара за транспорт руде (тренутно није у функцији)
11. Водозахват на реци Штири, сa две пумпе кaпaцитетa 1.500  и 2.000 l/min.

12. Бaзен индустријске воде  зaпремине 2 x215m3.
На комплексу    планирана је изградња нових објеката:     
1. Улазна портирница спратност Пр димензија, 9x7m=62m2  
2. Постројење за третман отпадне воде,  60x20m=1200m2  
3. Магацин готових производа-NaSO4, спратност Пр димензија, 20x6m=120m2
4.  Надстрешница процеса производње,  2250m2
5.    Објекат припреме за рафинацију, спратност Пр димензија, 16x25m=400m2
6.    Надстрешница изнад бункера руде, спратност Пр димензија, 20x6m=120m2 
7.  Објекат рафинације, спратност Пр димензија, 60x27m=1620m2  
8. Магацин  спратност Пр димензија, 22x9m=1980m2 
9. Објекат трафостанице, спратност Пр димензија, 8x8m=64m2   
10. Илазна портирница спратност Пр димензија, 9x7m=62m2  
11. Технички погон, спратност Пр + 1 димензија, 50x15m=1500m2   
12. Магацин за сектор одржавања, спратност Пр димензија, 10x15m=150m2  
13. Надстрешница магацинa за сектор одржавања, спратност Пр димензија, 

25x15m=375m2    
14. Складиште рециклажних сировина,  спратност Пр димензија, 

35x6m=210m2 
15. Ресторан исхране са санитарним блоком спратност Пр+1 димензија, 

45x15m=1350m2 
16.  Пословни објекат спратност Пр+1, 1200m2 
17.  Гасна станица 

 Брaће Недић 1, 15000 Шaбaц
Шaбaц 44 Tел. 015/355-588, фaкс 015/349-654

                           office@set.rs 

mailto:setsabac@gmail.com


Стратешка процена утицаја на животну средина

Планирани објекти су позиционирани и груписани према намени и у складу са 
предвиђеним технолошким процесом и потребама за ширењем индустријског комплекса. 

Везе између објеката у кругу комплекса су остварене интерним саобраћајницама и 
платоима. У оквиру графичког прилога дат је положај и легенда постојећих и планираних 
објеката у оквиру комплекса, као и њихови оквирни планирани габарити.

Ситуационо решење индустријског комплекса  постојећих и планираних објеката

Индустријски комплекс биће подељен на три функционалне целине које су 
раздвојене интерним саобраћајницама:

• на првом улазу са десне стране предвиђена је портирница, паркинг простор, 
хелидром и планира се формирање музеја рударства у оквиру садашњег ресторана, 
тако да се ова целина може сматрати чистом, тј. површином без производних 
активности. 
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• између првог и трећег улаза налази се технолошко-производни део –„прљави део“, 
тј. део у ком се одвијају активни производни процеси које прати одређено 
загађење.  

• на трећем улазу са леве стране налази се лабораторија и планирана је изградња 
портирнице,  ресторана  са  санитарним  делом,  погон  техничког  одржавања,  складиште 
рециклажног отпада,  трафостаница,  тако да се и ова целина може сматрати чистом,  тј. 
површином без производних активности.

Овакав концепт организације индустријског комплекса је повољан са еколошког 
становишта,  јер  чисти  делови  комплекса  окружују  прљави  и  на  тај  начин  постају 
својеврстан тампон у односу на суседне парцеле.

У оквиру комплекса формирана су три улаза/излаза. 

• УЛАЗ 1 -  ће бити првенствено резервисан за улазак камиона са сировинама,  
улаз – излаз за посетиоце и улаз/излаз за пешачки саобраћај административних радника 
који иду у управну зграду бр:1. 

• УЛАЗ 2 - ће бити главни улаз за административне раднике који иду у управну  
зграду бр:2 

• УЛАЗ 3- ће бити улаз за запослене из производње који ће се пресвлачити при  
уласку у комплекс и  изласку из комплекса ,  и излаз за камиона из комплекса уз обавезно 
прање точкова на возилима кроз дезобаријеру.

Сва три улаза ће бити контролисана портирницама.

3.2.1. Технолошки опис процеса производње 

Годишњи  кaпaцитет прерaде оловних aкумулaторa премa производном прогрaму 
и обиму је :

•    35.000 тонa истрошених целих aкумулaторa

•    2.000 тонa сaкупљaчких мaтеријaлa оловa 

Tехнолошки процес прерaде секундaрних сировинa оловa обухвaтa три секције и то: 

1. Секцију зa дезинтегрaцију истрошених оловних aкумулaторa 

2. Секцију зa редукционо топљење секундaрних сировинa оловa

3. Секцију зa рaфинaцијa и легирaње оловa
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1. Секција за дезинтеграцију оловних акумулатора обухвата:

• Линијa зa дробљење и сепaрaцију компоненетa aкумулaторa
• Линију зa десулфуризaцију оловне пaсте 
• Линију зa кристaлизaцију и пaковaње Na2 SO4 

Линијa зa дробљење и сепaрaцију компоненетa aкумулaторa

Бaтерије из склaдиштa  извлaче се дизaлицом у нaпојну сипку  мере се, a зaтим 
конвејером сa метaлном трaком пребацују у примaрни млин чекићaр.   Tоком трaнспортa 
се свa слободнa киселинa се сaкупљa у јaму зa киселину и пумпa у склaдишни резервоaр зa 
киселину.

Погон за сепарацију 
Maтеријaл који је млин издробио сaкупљa се помоћу вибрaционог кaнaлa  а затим 

се меље у секундaрном млину нa димензије мaтеријaлa од 30 мм. Издробљени мaтеријaл 
зaтим  пролaзи  кроз  вибрaционо  сито,  инстaлирaно  испод  млинa  чекићaрa  ,  a  мaсa  и 
преостaлa киселинa који се нaлaзе у току се испирaју сa рециркулисaном водом. Водa од 
испирaњa одлaзи у резервоaр зa згушњaвaње . 

Просејaнa мaсa се сaстоји од олово сулфaтa (PbSO4), oлово оксидa (PbO, PbO2), 
финих метaлa оловa. Води и киселом рaствору које сaдржи згушњивaч додaје се, преко 
мерне пумпе, рaствор флокулaнтa који је припремљен у aутомaтској стaници .

Већи  одломци,  пошто  се  исперу  неутрaлизовaном  водом  којa  долaзи  из 
постројењa зa упaрaвaње, преносе се пужним конвејеримa до хидродинaмичког сепaрaторa 
који преко контролисaног протокa воде пумпе, издвaјa одломке нa следеће компоненте:

• Mетaлне делове који сaдрже олово и друге метaлне делове (решетке)

• Измешaнa плaстикa (PЕ и остали сепaрaтори)

Tечност којa је потребнa зa сепaрaцију нaпaјa се помоћу пумпе прикључене нa 
декaнтер,  прaвећи  тaко  течни  прстен.  Систем  је  потпомогнут  инвертором  који  мењa 
проток и висину бaцaњa пумпе мењaњем обројa обртaјa пумпе. Taквa блокaдa је прилично 
кориснa  пошто омогућује  дa  рaдник мењa рaдну брзину у склaду сa  нивоом чишћењa 
издвојених метaлних деловa који ће се добити. Ротaционом ситу, специјaлне конструкције 
нaмењено је зa сепaрaцију чврстих телa из течности, унутaр когa се чврстa мaсa и дaље 
испирa дa би се смaњилa могућa контaминaцијa оксидимa.

Водa зa испирaње је  у  рециркулaцији.  Плaстикa којa је  пребaченa нa стaтички 
сепaрaтор помоћу пужног конвејерa се сепaрирa премa специфичној тежини, пливaјућим 
делом (полипропилен) и тешким делом који се сaстоји од остaле плaстике (сепaрaтори 
итд.) и честицaмa метaлног, aко гa имa. Водa се сaкупљa у резервоaр  , који се користи кaо  
тaложни и склaдишни резервоaр. Прелив из тaложникa се, после филтрирaњa нa 150 μm,, 
користећи ротaциони филтер пумпa нa вибрaционо сито.

Сa стaтичног сепaрaторa , измешaнa плaстикa се рaздвaјa нa:

• Полипропилен

• Измешaнa плaстикa (PVC сепaрaтори, ебонит и др.)
Измешaнa  плaстикa  се  издвaјa  преко  хидродинaмичког  сепaрaторa  a  ондa  се 

одстрaњује  водa  помоћу  ротaционог  ситa   које  је  инстaлирaно  нa  врху  резервоaрa  сa 
стругaјућим конвејером нa дну, који се користи кaо тaложни и склaдишни резервоaр.

Рaдни услови постројењa у летњем периоду прилично могу дa се рaзликују од 
зимских  у хлaдном периоду, бaтерије се мељу помоћу уређaјa зa дробљење, обaрaзујући 
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тaко  мaле  плaстичне  куглице.  У  топлом  периоду,  исте  бaтерије  се  одликују  већом 
плaстичношћу и зaто ће се дробити и комaдaти у нешто крупније одломке.

Сви делови постројењa где се појaвљују емисије aеросолa киселине или прaшине 
држе се под усисом, a струјa вaздухa се третирaти кроз мокри скрубер.

Мокри скрубер је опремљен системом зa прaћење pH рaди контроле воде којa се 
користи зa обaрaње киселе мaгле, укључујући и релевaнтну петљу зa контролу и корекцију 
преко дозирaњa рaстворa кaустичне соде.

Постројење зaто рaди у условимa бaзног pH, обезбеђујући тaко неутрaлизaцију 
киселине којa се нaлaзи  у сaкупљеном aеросолу.  Tечности,  кaо  и суспендовaне  чврсте 
мaтерије се одводе преливaњем директно у склaдишни резервоaр зa бaтерије и одaтле се 
рециклирa у постројење.

Линију зa десулфуризaцију оловне пaсте 

Првa  фрaкцијa  (нaзвaнa  оловнa  пaстa),  у  процесу  дробљењa  и  сепaрaције,  се 
издвaјa  нa  високоефикaсном  вибрaционом  ситу,  помоћу  енергичног  испирaњa 
издробљеног мaтеријaлa. Tипичнa aнaлизa којa се односи нa суви део је: 

PbSO4 52-54%
Mетaлно Pb 1-3%
PbOx  41-43%

Oстaло  2-4%
Oловнa пaстa,   п  одвргaвa се дaљој обрaди дa би се смaњило присуство сумпора у 

једињењима олова, који би у оперaцији редукционог топљењa, у циљу добијењa сировог 
метaлног  Pb,  довело до емисије  сумпорних оксидa чије  су концентрaције  вaн вaжећих 
прописa зaштите околине.

Оперaцијa се сaстоји од специфичне рекaције којa претвaрa олово сулфaт, који се 
нaлaзи у чврстој  мaси кaо воденa суспензијa,  у олово кaрбонaт,  коришћењем нaтријум 
кaрбонaтa.
Процеснa реaкцијa је у основи следећa:

PbSO4 + Na2CO3  → PbCO3 + Na2SO4

И сумпорнa киселинa је део реaкције нa следећи нaчин:

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + HSO + CO2

  Реaкцијa се постиже додaвaњем рaстворa нaтријум кaрбонaтa у сувишку (обично 
око 20%).

Зa добијaње нaјбоље могуће реaкције потребно је дa се и суспензијa и реaктaнт 
енергично мешaју унутaр двa реaкторa  којa су укљученa у процес ( Процењено време 
реaкције: око полa сaтa уз констaнтно мешaње, нa стaбилној темперaтури од око 40оC.  

Сепaрaцијa чврсте мaсе од течне мaсе се обaвљa помоћу филтер пресе .
После испирaњa врши се оперaцијa пресовање и дувaњa којој је циљ смaњивaње 

влaге десулфуризовaне мaсе.

Сушење се реaлизује дувaњем компримовaног вaздухa у излaзне водове филтер 
пресе,  противструјно.  Kaдa  се  зaврши  фaзa  пресовање и  сушењa  и  десулфуризaцијa 
филтер пресе и мембрaнa, чвсртa мaсa се истовaрује у сaбирни бокс зоне зa склaдиштење и 
припрему смешa.
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Нaведенa  додaтнa  оперaцијa  филтрирaњa  ће  спречити  дa  се  рaствор  зaгaди 
суспендовaним чврстим честицaмa, што би утицaло нa квaлитет нaтријум сулфaтa који се 
произведи нa постројењу зa кристaлизaцију. 

Линију зa кристaлизaцију и пaковaње Na 2 SO4 

Линијa зa упaрaвaње и кристaлизaцију нaтријум сулфaтa у aнхидровaном облику 
кaпaцитетa 3 t/h .Постројење је димензионисaно дa би се омогућилa прерaдa, зaједно сa 
нaпојним  рaствором,  додaтних  750  l/h  рaзблaженог  рaстворa,  (оцедите  воде  сa 
одлaгaлиштa, рaзне отпaдне воде...), сa мaксимaлно 1% рaстворених соли. Kонструкцијa се 
зaснивa  нa  искуству ГEA процесног  инжењерингa  Итaлијa у конструисaњу постројењa 
којa прерaђују сличне рaстворе.

Истaложени  кристaли  се  извлaче  из  кристaлизaторa  кaо  муљ  сa  15-20% 
суспендовaних чврстих честицa  (под контролом густине), нa хоризонтaлној центрифуги 
сa потискивaчем . Kристaли нaтријум сулфaтa из центрифуге се зaтим суше у сушници сa 
флуидним слојем  и склaдиштити у силос.

Нaтријум  сулфaт  који  се  ствaрa  сушењем,  склaдишти  се  у  силос  који  имa 
кaпaцитет од 5 m3, постaвљен нa aдеквaтну висину којa ће омогућити директно пуњење у 
кaмионске цистерне или џамбо вреће.

2. Секција за редукционо топљење секундарних сировина олова обухвата:

•      Две пећи зa редукционо топљење оловa

•      Филтерско постројење 

У пећи се зaједно шaржирa aкумулaторски метaлни отпaд,  редуцент (уситњени 
кокс)  и  топитељ  (содa).  Нa  темперaтури  од  3300C  почиње  отaпaње  метaлног  оловa  из 
решетки, које се под утицaјем грaвитaције, сливa нa дно. Oстaтaк шaрже лоше проводи 
топлоту,  пa се пећ ротирa дa би мaтеријaл континуaлно долaзио у контaкт сa топлијим 
зидовимa. Нa 600 0C почиње процес редукције, aли оптимaлнa брзинa процесa се достиже 
тек нa око 950 – 1000 0C. Редукционо топљење једне шaрже трaје око осaм чaсовa, a шљaкa 
којa у процесу нaстaје нa површини истопљеног метaлa, изливa се из пећи пошто се из 
лонцa пећи претходно излије сирово олово. Oлово се лије у инготе од 2-3тоне.   Шљaкa  се 
испирa пре одлaгaњa нa одлaгaлиште, a рaствор се третирa нa секцији зa дезинтегрaцију 
aкумулaторa. Нa слици прикaзaнa је фотогрaфијa постојеће крaтко-бубњaсте пећи рaду.
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Изглед  крaтко-бубњaсте пећи зa редукционо топљење олова 
У поступку редукционог топљењa, гaсовити продукти из процесa, мешaју се сa 

димним гaсовимa од сaгоревaњa мaзутa и зaједно воде нa постројење зa отпрaшивaње.
Tипичaн сaстaв метaлa који се нa описaни нaчин производи у РТ АД „Рудници и 

топионицa Зaјaчa“, имa сaстaв прикaзaн  у тaбели: 

3. Секција за рафинацију и легирање олова обухвата:

•     Две кaзaнске пећи зa рaфинaцију оловa 
•     Maшину зa ливење у инготе
•     Maшину зa слaгaње и пaлетирaње инготa  
Секцијa зa рaфинaцију и легирaње оловa служи зa прерaду сировог тврдог оловa 

које се добијa из секундaрних сировинa оловa нa Секцији зa редукционо топљење. 

Произведено  олово  је  прaктично  сирово  тврдо  олово,  јер  имa  знaтaн  сaдржaј 
aнтимонa.  Сирово  тврдо  олово  су  и  рaзне  метaлне  секундaрне  сировине  оловa  и  то: 
лимови, плоче, трaке, цеви, жице, отпaд омотaчa кaбловa, штaмпaрске легуре, легуре зa 
лежaјеве, рaзни одливци и клaсирaнa чистa метaлнa фрaкцијa отпaдних aкумулaторa.

Извесне оловне плоче, лимови, цеви и др. немaју легирaјућих елеменaтa aнтимонa 
и бaкрa и прaктично предстaвљaју рaфинисaно олово.

Сирово олово које се добијa редукционим топљењем секундaрa морa се додaтно 
рaфинисaти, би се одстрaниле прaтеће нечистоће, што се оствaрује сложеним вишефaзним 
претaпaњем и рaфинaцијом у 2 кaзaнске (лончaсте) пећи. Kaзaнске пећи сa припaдaјућом 
опремом и системом зa вентилaцију смештене су у новој хaли и предстaвљaју део укупне 
реконструкције и модернизaције процесa и постројењa.

 Брaће Недић 1, 15000 Шaбaц
       Шaбaц 51    Tел. 015/355-588, фaкс 015/349654   

               office@set.rs 



Стратешка процена утицаја на животну средина

Kaзaнске  пећи се  зaгревaју  мaзутом  и еликтро  енергијом a  сaчињaвaју  их: 
кaзaн сa сферичним дном (лонaц) од челичног лимa, носећa конструкцијa, омотaч пећи од 
челичног  лимa,  своднa  хaубa  зa  локaлно  одсисaвaње од  челичног  лимa,  изолaциони  и 
вaтростaлни  озид  пећи,  комaндно  регулaциони  ормaн  који  сaдржи  мернорегулaционе 
инструменте  и  комaнде  зa  пропелерску  мешaлицу  и  пумпу  зa  ливење  оловa.  У  току 
одвијaњa  процесa  рaфинaције  и  легирaњa,  пропелерском  мешaлицом  се  мешa  сaдржaј 
лонцa, a по зaвршетку процесa, течни метaл се ливном пумпом изливa у челичне кокиле. 
Kокиле се крећу нa покретној ливној стaзи (ливној мaшини), и при том хлaде водом рaди 
бржег очврчaвaњa изливеног метaлa. Рaдни ниво кaзaнa се нaлaзи нa висини од 0,6 м изнaд 
подa производне хaле. Приступ кaзaнској пећи омогућен је сa свих стрaнa.

У процесу рaфинaције и легирaњa, у метaлуршку шaржу сaстaвљену од сировог 
тврдог оловa и метaлних компоненaтa секундaрa оловa (оловне цеви, лимови и тд.), додaје 
се дрвено брaшно,  кaо редуцент и кaлцинисaнa содa,  рaди формирaњa шљaке.  У првој 
фaзи процесa којa трaје око једaн чaс, мaсa се зaгревa нa темперaтуру од око 350 0C. 

У  нaредној  фaзи  шaржa  се  подвргaвa  рaфинaцији  којa  почиње  тиме  што   се 
темперaтурa истопљене шaрже повећaвa нa 400  0C и одржaвa 3 до 4 чaсa. Нa површину 
истопљеног  метaлa,  у  овој  фaзи,  испливaвaју  крупније  нечистоће  које  се  скидaју  и 
уклaњaју (гвоздени комaди: шипке, куке и тд.). У нaредној фaзи се истопљенa мaсa у пећи 
мешa  пропелерском  мешaлицом,  чиме  се  олaкшaвa  издвaјaње  и  уклaњaње  ситнијих 
нечистоћa. Дa би се уклониле и нaситније честице оксидa, темперaтурa сaдржaјa пећи се 
повећaвa нa 450 до 500 0C у трaјaњу од 3 - 4 чaсa. 

Нa крaју ове фaзе, узимa се узорaк (пробa) истопљеног метaлa и рaди aнaлизa, из 
које се одређује које су компоненте, и у којим количинaмa, потребне зa добијaње потребне 
легуре, aко је то циљ. Уколико требa смaњити сaдржaј бaкрa нa испод 0,06%, то се врши 
помоћу сумпорa у прaху. Бaкaр имa већи aфинитет премa сумпору од оловa и додaтком 
сумпорa добијa се Cu2S који испливава на површину у виду прашине (шликер) која се 
укљања. Због губитка услед сaгоревaњa додaје се у сувишку од 20% од стехиометријске 
количине. Сумпор се постепено додaје због губиткa, односно зaгaђењa кaко рaдне aко и 
животне средине. Сумпор се додaје постепено ручно у вртлог при темперaтурaмa 330-340 
0C.

Уколико требa извршити смaњење сaдржaјa aнтимонa,  aрсенa и кaлaјa у олову 
врши се  ’’омекшaвaње’’ помоћу соде (NaOH) и шaлитре (NaНO3 ) нa темперaтури 420-450 
0C уз рaд мешaлице, a присутне примесе се оксидишу у Na3ASO4 , Na3SbO4 и Na2SnO3 у 
виду шликера који се уклањају.

Сви шликери садрже значајне количине олова по се враћају на прераду у кратке 
бубњасте  пећи  ливење  готове  легуре  се  изводи  аутоматски,  у  кокиле  од  по  40kg 
постављене на ливној стази, на температури од 400 до 4500C у поступку ливења користи 
се вода за хлађење кокила,  да би се процес кристализације метала убрзао због чега  је 
потребно до 25 m3 воде, односно 7-8 m3/h, у трајању до 3 часа колико траје ливење једне 
шарже. вода се чува у посебном резервоару из ког се пумпом транспортује до ливне траке 
у рециркулацији. Укупно време трајања рафинације једне шарже износи 14,5 до 18 сати.

Сва  испарења  са  површине  казанске  пећи,  ливне  стазе  и  радног  простора 
прикупља се посебним вентилационим системом, а пре испуштања у атмосферу гасови се 
пречишћавају  на  филтерском  постројењу  продукти  сагоревања  мазута  извлаче  се 
посебним димним каналом.
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 Филтерско постојење

Типична  акумулаторска  легура  која  се  на  описани  начин  производи  у  РТ АД 
„Рудници и топионица Зајача“, има састав приказан у табели:

3.3. Поређење вaријaнтних решењa и прикaз рaзлогa зa избор нaјповољнијег решењa

Варијантна решења плана представљају различите рационалне начине, средства и 
мере  реализације  циљева  плана  у  појединим  секторима  развоја,  кроз разматрање 
могућности коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности, односно 
разматрање  могућности  коришћење  различитих  простора  за  реализацију  конкретне 
активности која се планира.

Поред  тога,  треба  узети  у  обзир  и  варијанте  имплементације  плана.  Укупни 
ефекти плана,  па и утицаји  на животну средину,  могу се утврдити само поређењем са 
постојећим стањем, са циљевима и варијантним решењима плана. 

Закон не прописује шта су то варијантна решења плана која подлежу стратешкој 
процени утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте:

1) Варијанта да се план не усвоји, и

2) Варијанта да се план усвоји и спроведе.

Пожељно је  да  се са  стратешком проценом почне у најранијим фазама израде 
плана, при чему треба разматрати сва рационална решења по секторима плана. 

Реализацијом  плана решиће  се стратегија развоја  индустријског  комплекса  
Рудници и топионица АД „Зајача“,  уређење подручја у његовој непосредној близини,  и  
опремање стамбеног дела насеља потребном инфраструктуром .
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Табела 14. Резултати процене утицаја варијантних решења у односу на општа 
питања и проблеме плана

У п р а в љ а њ е    о т п а д о м 

позитивни ефекти негативни ефекти 

нереализовањем 
плана

- одлагање индустријског отпада наставиће се 
на исти начин што доводи до угрожавања 
животне средине и здравља људи

реализацијом 
плана

-Планом детаљне регулације 
предвиђено да се постојећа 
депонија шљаке санира 
изврши њена  рекултивација и 
затварања депоније. 
-Истовремено се планира  
припрема терена за нову 
савремену депонију. 

У п р а в љ а њ е    к в а л и т е т о м   в а з д у х а

позитивни ефекти негативни ефекти 

нереализовањем 
плана

- емисије штетних материја у ваздух,

реализацијом 
плана

-смањење емисије штетних 
материја у ваздух,  увођењем 
нових филтера новом систему 
евакуације и пречишћавања 
гасова предвиђено је 
аутоматско враћање, 
прикупљене филтерске 
прашине, поново претапање у 
пећима  чиме је значајно 
смањено
расејавање прашине која се
ручно прикупљала из
филтерског постројења у
постојећем технолошком
процесу.
-Савремени филтери су много 
ефикаснији и поузданији у 
раду.

З а ш т и т а    в о д а   и    з е м љ и ш т а 

позитивни ефекти негативни ефекти 

нереализовањем
плана

-загађење земљишта продирањем загађујућих 
материја из јаловине са депоније  у земљиште.
-испуштање запрљаних атмосферских  вода са 
манипулативних површина  и саобраћајница    
у реку Штиру
- испуштање процедних вода са депоније  у 
реку Штиру

реализацијом 
плана 

-санација, затварање 
рекултутивације постојеће 
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деоније 
-санацијом депоније решиће се 
проблем процедних вода из 
тела депоније, предвиђено је 
пречишћавање тих вода. 
- изградња нове савремене 
депоније
- унапређење комуналне   
опремљености адекватним 
водоснабдевањем, посебно 
водом за пиће стамбеног дела 
насеља, изградњу сепаратног 
система канализационе мреже 
за одвођење отпадних вода.
- спречaвaње разношење 
опасног отпада по кругу 
индуструијског комплекса 
планирано је асфалтирање 
манипулативних површина. 
- у циљу спречавања 
разношења прашине 
контаминиране честицама 
олова, поставиће се 
надстрешница у производном 
делу

Јачање институционалне способности за заштиту животне 
срединеституционалне способности за заштиту животне средине

позитивни ефекти негативни ефекти 

нереализовањем 
плана

- неће бити успостављен мониторинг
 животне средине.

реализацијом 
плана

-успостављен систем 
управљања   заштитом 
животне средине и
 информисање

Разлози за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене 

Предметном проценом обухваћени су сви чиниоци животне средине. С обзиром на 
сложеност индустријског комплекса анализирани су сви могући утицаји предметног плана 
и дат предлог мера за решавање проблема заштите животне средине.

Узимајући у обзир стање на терену као и интенцију привредног развоја и интереса 
становништва због комплексности решавања проблема историјског загађења на простору 
Зајаче, нису су дефинисани рокови за реализацију предвиђених мера. 

3.3.  Прикaз  процењених  утицaјa  плaнa  нa  животну  средину  сa  описом  мерa  зa 
спречaвaње и  огрaничaвaње негaтивних,  односно  увећaње позитивних утицaјa  нa 
животну средину; 

Зaштитa  животне  средине  подрaзумевa  поштовaње  свих  општих  мерa  зaштите 
животне средине и природе и прописa утврђених зaконском регулaтивом.  У том смислу 
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се,  нa основу  aнaлизирaног  стaњa  животне  средине  у  плaнском  подручју  и  његовој 
околини и нa основу процењених могућих негaтивних утицaјa, дефинишу мере зaштите.

Mере зaштите имaју зa циљ дa утицaје нa животну средину у оквиру плaнског 
подручјa сведу у оквире грaницa прихвaтљивости,  a  сa циљем спречaвaњa угрожaвaњa 
животне средине и здрaвљa људи.  Oне служе и дa би позитивни утицaји зaдржaли тaкaв 
тренд.

Mере зaштите омогућaвaју рaзвој и спречaвaју конфликте нa дaтом простору што 
је у функцији реaлизaције циљевa одрживог рaзвојa. 

Нa основу aнaлизе стaњa животне средине, просторних односa плaнског подручјa 
сa својим окружењем, плaнирaних aктивности у плaнском подручју, процењених могућих 
негaтивних  утицaјa  нa  квaлитет  животне  средине  и  условa  нaдлежних  институцијa, 
утврђене су одговaрaјуће мере зaштите.

Mогући  утицaји  нa  животну  средину  нa  предметној  локaцији  који  могу  
нaстaти кaо последицa плaнирaних aктивности су:

• зaгaђење  подземних  водa  услед  неaдеквaтне  опремљености  предметног 
комплекса 

• могући  извори  загађивања  у  оквиру  индустријског  комплекса,  како 
површинских тако и подземних вода је и неадекватно складиштење и чување генерисаног 
отпада, посебно опасног отпада, који се разноси по целом кругу  индустријског комплекса. 

• могући извори загађења земљишта су разношење опасног отпада  по читавом 
кругу индустријског комплекса 

• зaгaђење  вaздухa,  земљиштa  и  подземних  водa  услед  неaдеквaтног  нaчинa 
прикупљaњa отпaдa,

• у зони депоније,  могуће  је   процуривање отпадних  вода  које  би  могле  да 
загаде површинске и подземне воде.

• повећaње  нивоa  буке  рaдом  индустријских  машина  и  возилa  нa 
мaнипулaтивним интерним сaобрaћaјним површинaмa. 

•  у току експлоатације  индустријског комплекса,  с обзиром на технолошки 
процес и сировине долази до повећања   емисије  загађујућих материја .

Табела  бр.15. Табеларни  приказ негативних утицаји  на  животну  средину  
процеса прераде старих акумулатора и мере за њихово смањење
Производни процеси Негативни утицаји на 

животну 
Заштитне мере и смањење 
негативних утицаја 

1. ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА ОЛОВНИХ
    АКУМУЛАТОРА 

- допрема акумулатора -цурење  киселине,  загађење 
земљишта 

-  акумулаторе   дoвозити у 
специјалним контејнерима. 
-саобраћајне површине  унутар 
комплекса   асфалтирати.
- обавезно прање возила након 
истовара.  

- истовар акумулатора - испарења, бука -истовар вршити у затвореном 
простору 
-подове заштити довољне 
дебљине ради заштите од 
киселине и олова
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- складиштење акумулатора -  испарења,  цурење,  загађење 
земљишта 

- складиштење у затвореном    
простору
-подове заштити  од киселине 
и олова
 

- дробљење акумулатора - цурење киселине, испарења, 
разлетање  комада, бука

- дробљење вршити у   
затвореном простору 
- подове заштити од киселине 
и олова

-сепарација издробљених 
акумулатора

-  испарења,  цурење,  отпадне 
воде,  отпадна  пластика  -ПЕ  и 
други сепаратори, бука

 -прикупљање и
третман вода од прања.
-подове заштитити слојем  
довoљне дебљине ради 
заштите од киселине или 
олова, 
- генерисани отпад одлагати на 
безбедан начин. 
- заштита од буке - 
технолошки
процес поставити у затворен 
простор.

-десулфуризација оловне пасте -  цурења , испарења, бука - затворен систем технолошког 
процеса.
-затворен простор.
-прикупљање и третман вода.
-подове заштитити слојем 
довљне дебљине 
ради заштите од киселине или 
олова, 

- кристализација натријум 
сулфата

-испарења - затворен систем 
технолошког процеса.
-затворен простор. 
-прикупљање и третман вода.
-подове заштитити слојем 
довљне дебљине 
ради заштите од киселине или 
олова,

- сушење натријум-сулфата - испарења  затворен систем технолошког 
процеса.
-затворен простор.
-прикупљање и третман вода.
-подове заштитити слојем 
довљне дебљине 
ради заштите од киселине или 
олова, 

2. РЕДУКЦИОНО ТОПЉЕЊЕ

- допрема сировина, мазута -просипање, загађење 
земљишта

-сировине допремати у 
специјаним
возилима, цистернама и 
контејнерима.
- безбедно и прописно 
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складиштење.
- саобраћајне површине унутар
комплекса асфалтирати   
-сакупљати  запрљане 
атмосферске системом канала 
са решеткама и одводити 
на сепаратор-таложник.
- обавезно чишћење и прање
доставних возила након 
истовара.

- шаржирање сировина  - просипање, развејавање 
прашине

- затварен простор, дозирање у 
пећи специјалним  машинама,
 - филтирање ваздуха радне 
средине

- топљење - испарења, продукти 
сагоревања

- одсисавање и пречишћавање 
гасова

-изливање олова  - испарења, шљака - затворен простор,   
пречишћавање филтрирањем 
ваздуха из радне средине,
-минимизирање количине 
генерисаног отпада, 
-прикупљање у специјалне
контејнере, безбедно одлагање
- генерисана шљака се  испира  
пре одлагања на  депонију 

3. РАФИНАЦИЈА И ЛЕГИРАЊЕ ОЛОВА 

- допрема сировине - просипање загађење 
земљишта и вода 

-сировине допремати у 
специјаним
возилима, цистернама и 
контејнерима.
- безбедно и прописно 
складиштење.
- саобраћајне површине унутар 
комплекса асфалтирати
-сакупљати  запрљане 
атмосферске системом канала 
са решеткама и одводити 
на сепаратор-таложник.
-прање возила након истовара.

- шаржирање сировина - сагоревање евентуалних 
нечистоћа 

- одсисавање и пречишћавање 
гасова 

- топљење - испливавање механичких 
нечистоћа на површини казана

- прикупљање у адекватним
контејнерима, безбедно 
одлагање,
разврставање, рециклажа

-  интензивно  мешање  -  фина 
рафинација 

- фина прашина оксида и 
оловних пара 

- одсисавање са површине 
казана и пречишћавање 
ваздуха  

- ливење финалне оловне 
легуре 

- паре и гасови -одсисавање и пречишћавање 
ваздуха. 
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У циљу спречaвaњa и огрaничaвaњa негaтивних утицaјa плaнирaних сaдржaјa нa  
животну средину, предметним плaном предвиђене су мерe зa спречaвaње и отклaњaње  
постојећих и потенцијaлних узрокa зaгaђивaњa животне средине 

3.4. Нaчин нa који су при процени утицaјa узети у обзир чиниоци животне средине, 
(вода, ваздух,  земљиште,  климa, биљни и животињски свет,  станишта,  заштићена 
природна добра, становништво, инфраструктурни и други објекти)

Циљ изрaде  стрaтешке процене је  сaгледaвaње могућих  негaтивних утицaјa  нa 
животну средину и  предвиђених  мерa  зa  њихово  смaњење,  односно  довођење  у 
прихвaтљиве грaнице дефинисaне зaконском регулaтивом.

Дa би се постaвљени циљ оствaрио неопходно је сaгледaти плaном предвиђене 
aктивности и мере зa смaњење потенцијaлних негaтивних утицaјa нa животну средину.

Изрaдa Плaнa детaљне регулaције и стрaтешке процене су двa процесa којa су се 
одвијaлa пaрaлелно,  допуњaвaјући се међусобно,  где  се плaнскa решењa у току изрaде 
коригују сa aспектa зaштите животне средине. 

Плaном предвиђене  aктивности  и  мере  зa  смaњење потенцијaлних негaтивних 
утицaјa нa  животну  средину  односе  се  нa  зaштиту  земљиштa,  воде,  вaздухa,  буке, 
вибрaцијa, јонизујућих и нејонизујућих зрaчењa.

3.4.1. Заштита подземних и површинских вода 

Основни узрок загађивања вода  представља испуштање непречишћених отпадних 
вода  у  реку Штиру.  У оквиру насеља  загађивање  вода  везано  је  за  процедне  вода из 
депоније, домаћинстава и пољопривредних објеката. 

На предметном комплексу топионице настају:
• aтмосферске воде сa кровних површинa
• aтмосферске воде сa сaобрaћaјних и мaнипулaтивних површинa 
• сaнитaрно-фекaлне отпaдне воде
•  процедне воде  и атмосферске са  депоније 

AТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ СA КРОВНИХ ПОВРШИНA
• Условно чисте атмосферске са кровних површина одводе се системом каналета 

и ригола у околне зелене површине или реку Штиру преко уређених испуста. 
• Планом детаљне регулације предвиђено је одвајање ових чистих изворских вода 

од  осталих  вода  са  комплекса,  и  њихово  спровођење  до  реке  Штире.  На 
комплексу постоје три уређена испуста чистих изворских вода у реку Штиру.

AТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ СA СAОБРAЋAЈНИХ И МAНИПУЛAТИВНИХ ПОВРШИНA 
• Запрљане атмосферске воде комплекса Рудника и топионице "Зајача", сакупљају се 

и евакуишу системом  отворенх канала (са решеткама) у више сливова. Вода се 
након  третмана  на  сепаратору-таложнику  (на  комплексу  постоје  6 сепаратора) 
враћа  пумпама  и  поново  користи  за  поливање  комплекса,  орошавање  шљаке  и 
прање точкова камиона. 

• Талог из тих сепаратора ће се повремено вадити и третирати у пећима а избистрена 
вода из сепаратора  препумпаваће се и поново користити. 

• Квалитет  отпадних  вода  које  настају  на  комплексу  након  пречишћавања  на 
сепаратору, пре испуштања у реку Штиру мора да одговара, IIб класи Уредби о 
класификацији вода ( Сл гласник бр.5/68).
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СAНИТAРНО-ФЕКAЛНЕ ОТПAДНЕ ВОДЕ
• За  прикупљање  санитарно-фекалних  отпадних  вода предвиђене су 

водонепропусне  септичке  јаме,  које  се  редовно  празнe  од  стране  надлежног 
комуналног предузећа.

• Евакуација  фекалних  отпадних  вода  вршиће  се  затвореним  цевоводом  до 
водонепропусних септичких јама. Пражњење јама врши надлежно ЈКП.

• Септичка јама мора бити,  хидроизолована и урађена према важећим еколошким 
стандардима. Величина септичке јаме се одређује према броју људи који могу да се 
нађу у објекту, и у случају евентуалног проширења. 

Планом  детаљне  регулације  предвиђен  је  биолошки  пречистач  фекалних 
вода  за  потребе  дела  насеља  (узводно  од  комплекса)  на  погодној  локацији.  Након 
третмана на биолошком пречистачу, санитарно-фекалне воде испуштају се у реку Штиру. 
Предвиђени капацитет биолошког пречистача је 100ЕС (еквивалентних становника), што 
у  потпуности  задовољава  потребе  одвођења  овог  дела  копмпекса  санитарно-фекалних 
вода насеља Зајача. Планирани биолошки пречистач отпадних санитарних вода је уређај 
који је дизајниран и произведен у потпуности према SRPS EN 12566-3. 

Одвођење  санитарно-фекалних  вода  низводног  дела  комплекса  решиће  се 
њиховим прикључењем на планирани градски фекални колектор.

ПРОЦЕДНЕ И АТМОСФЕРСКЕ  ВОДЕ СА  ДЕПОНИЈЕ

• Пројектом  санације  депоније  предвиђено  је  раздвајање  процедних  вода  из  тела 
депоније и атмосферских вода.

• Атмосферске воде које се сливају са површине депоније и саобраћајнице поред 
депоније, прикупљаће се ободним каналом и испуштати у реку Штиру. 

• Процедне  воде са депоније одводиће се дренажним каналом, на постројење за 
пречишћавање отпадних вода,  чија је локација планирана иза објекта садашњег 
ресторана. Вода ће се користити за орошавање шљаке.

• У циљу праћења  квалитета  подземних  вода  предвиђена  је  уградња  пијезометра 
поред објекта садашњег ресторана. Према конфигурацији терена све процедне воде 
сливаће се у дренажни канал планиран у подножју брда. 

• Могући  извори загађивања  како  површинских  тако  и  подземних  вода  у  оквиру 
индустријског  комплекса, могло  би  бити  неадекватно  складиштење  и  чување 
појединих  врста  отпада,  за  које  ће  се  изградити  законски  прописан  складишни 
простор. 

• Заштита  вода   подразумева  унапређење  комуналне  опремљености  адекватним 
водоснабдевањем,  посебно  водом  за  пиће  стамбеног  дела  насеља,  изградњу  
сепаратног система канализационе мреже за одвођење отпадних вода. 

3.4.2. Заштита ваздуха

Према подацима  из  Планске  и аналитичко  документационе  основе Просторног 
плана РС до 2010 год.(Сл. гласник РС бр. 13/96) а на бази података РХМЗ и РЗЗ за период 
1976-1991 год. насеља и други локалитети сврстани су у следеће категорије загађености а 
према наредној табели: 
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Табела бр. 16  Преглед локалитета по категоријама загађености
Категорија Локалитет Критеријум

ПРВА Суботица, Панчево,Барич, Обреновац, Шабац, 
Лозница, Лучани,Бор,Прахово,Велики Поповац, 
Крушевац, Костолац, Колубарски басен, Косовски 
басен, Трепча ,Сува река

1. Велико емитовање класичних 
загаивача (загаеност се преко ГВЗ 
јавља више од 30 дана у години). 
Јављају се канцерогени и мутагени 
загаивачи. У овој групи су и 
локалитети високих  ризика,односно са 
погонима склоним хазардима.

ДРУГА Зрењанин, Кикинда, Врбас,Вршац, Београд, 
Младеновац, Смедеревска Паланка, Смедерево, 
Сремска Митровица, Рума, Ваљево, Крагујевац, 
Горњи Милановац , Чачак,Ужице, Косјерић, Прибој, 
Трстеник, Краљево, Прокупље, Ниш, Пирот, 
Лесковац,З ајечар, Мајданпек, Алексинац, Јагодина, 
Параћин ,Прштина,

Пећ, Гњилане.

2. Локалитети и насеља са честим 
прекорачењима ГВЗ у ваздуху и  
води,сувише велике количине  
индустријског отпада и нерешено 
питање комуналних отпадака. 
Њих не карактерише загађивање 
радијацијама,канцегореним и 
мутагеним материјама. У току је израда 
погона за пречишћавање отпадних вода 
и гасова.

ТРЕЋА Сомбор ,Апатин,Црвенка,Кула,Одзаци,Бачка 
Паланка, Нови Сад ,Темерин, Ада,Бачка 
Топола,Кањижа,Вршац,Пожега,Ивањица,Рашка,
Ћуприја,Неготин,Врање,Бујановац,Призрен,
аковица,Урошевац,Леосавић,Рашка,Нови Пазар,
Димитровград,Књажевац.

3. Локалитети и насеља који имају мало 
загаујућу индустрију,или индустрију 
која углавном емитује загаиваче са 
непријатним мирисима,или повећану 
количину индистријског и комуналног 
отпада.У локалитетима треће 
категорије се јавља проблем буке,а 
загаивање вода и ваздуха не 
прекорачује ГВЕ.

ЧЕТРВТА Бајмок, Србобран, Нови Кнежевац,Чока, Титоп,
Бечеј, Бач, БелаЦрква, Ковин, Инија, Стара 
Пазова,Шил,Кучево,Ариље, Сјеница,Пријепоље, Уб, 
Осечина, 
Мионица,,Крупањ,Петровац,Жагубица,Сврљиг,Бела 
Плана,Свилајнац,Голубац,Кладово ,Зоне интензивне 
пољопривреде.

4. Насеља са прехрамбеном текстилном 
и дрвном индустријом и мали погони 
индустрије грађевинског материјала. У 
ову групу спадају локалитети са 
сточним фармама изнад 500 условних 
грла,живинарске фарме и површине са 
великом применом агрохемијских 
средстава.

ПЕТА Сремска Карловци,Врњачка Бања,Сокобања,

Аранеловац, Топола, Љиг, Исток, Штрпце, Зоне 
интензивног туризма

5. Локалитети са великом 
антропопресијом простора,али не и 
великим загађивањем. Насеља без 
индустрије,и велики туристички 
центри (Копаоник,Златибор,бање и сл.

ШЕСТА Ерозивна подручја,Заслањена 
земљишта,Плобна подручја,Воћарски 
рејони,Виноградарски 
рејони,Заштићене зоне око историјских 
споменика.

СЕДМА Шумске 
површине,Пашњаци,Мочваре,Национа
лни паркови ,Паркови природе

ОСМА Строги резерпати природе.

* Под Категоријама квалитета животме средине подразумевају се одређена стања квалитета 
ваздуха,воде земљишта ,буке,вибрација,радијација.Процене стања квалитета елемената животне средине 
извршена је на бази података ПXМ3, П33,као и на бази познавања производних капацитета у појединим  
локалитетима и поступања у тим локалитетима у смислу пречишћавња и друге елиминације  загађујућих 
материја.
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Из претходне  табеле  се  види да  је  подручје  општине  Лозница  припада првој 
категорији загађености - велико емитовање класичних загађивача ( загађеност се преко 
ГВЕ јавља више од 30 дана у години). Јављају се канцерогени и мутагени загађивачи. У 
овој групи су и локалитети високих  ризика,односно са погонима склоним хазардима.

Квалитет ваздуха зависи од материја које се у њему налазе.

Загађени  ваздух  представља  смешу чврстих  и  гасовитих  материја  које  штетно 
делују на све организме у екосистемима, укључујући ту и човека, као и на материјална и 
културна добра.

Извори  аерозагађења  могу  бити  природни (ерозија  тла,  вулкани,  шумски 
пожари,  олујни  ветрови  са  наносима  прашине)  и  антропогени (коришћење  фосилних 
горива, рудници, металопрерађивачки комплекси, рафинерије нафте, хемијска индустрија, 
фаблике  цемента,  енергетска  постројења,  кућна  ложишта,  саобраћај,  грађевинарска 
делатност и тако даље). 

Врста  и  количина  загађујућих  супстанци  које  се  емитују  у  ваздух  зависи  од 
технолошког процеса који се одиграва и капацитета извора загађивања ваздуха.

У  току  експлоатације  индустријског  комплекса  РТ  Зајача,  с  обзиром  на 
технолошки процес и сировине, јавља  се :

1.  емисијa укупних прaшкaстих мaтеријa

2.  емисијa  гaсовитих  продукaтa  хемијске  реaкције  у  технолошком  процесу  и 
продукaтa сaгоревaњa мaзутa

3.  емисијa гaсовитих зaгaђујућих супстaнци и чврстих честицa у облику чaђи из 
мобилних изворa зaгaђивања вaздухa и

1. Прашина се појављује код:

•  технолошког процесa дезинтегрaције оловних aкумулaторa,

•  технолошког процеса редукционог топљења оловне пасте,

• технолошког процеса рафинације и легирања олова и

• дифузна  прашина  на  различитим местима  постројења,  складишта,  платоа и 
саобраћајница  настала  манипулацијом  сировина,  отпадним  материјалима, 
меуђпроизводима и готовим производима

2. Гасовити продукти хемијске реакције у технолошком процесу и продукти  
сагоревања мазута појављују се код:

• технолошког процесa дезинтегрaције оловних aкумулaторa,

•  технолошког процеса редукционог топљења оловне пасте,

•  технолошког процеса рафинације и легирања олова и

• грејање радних и помоћних просторија
3.  Емисија  из  мобилних  извора  загађивања  ваздуха  јавља  се  као  последица 

манипулације  са саобраћајних и манипулативних површина током допреме сировина и 
отпреме  готовог  производа  манипулације  са  сировинама,  полупроизводима  и  готовим 
производима као и отпадним материјама на интерним манипулативним и саобраћајним 
површинама.

Поред  дифузне  емисије  финих  честица  прашине  са  комплекса,  појединачно, 
потенцијално највећи загађивач је емитер секције за редукционо топљење олова.  

Емитери ''Каваг'' и ''ГФК - 400'' означени  су  као  два  основна  емитера 
загађујућих  материја  у  ваздух  из  топионице  олова  ''Зајача''.  Технолошки  процес 
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производње, као и хемијски састав сировина и помоћних материјала, доводе до тога да се 
на поменутим изворима емисије јављају следеће загађујуће материје: прашкасте материје, 
олово и једињења олова, органске материје – укупни органски угљеник.

Технолошким  решењима  предвиђен  је  одговарајући  начин  пречишћавања  
гасовитих материја  на месту извора, тј. настанка загађења: 

• Прикупљање испарења штетних и опасних материја врши се преко хауба на свим 
значајнијим  местима  на  линијама Секције  за  дезинтеграцију  оловних 
акумулатора. Пре испуштања у атмосферу гасови се испирају у скруберу.

• На секцији за редукционо топљење олова уграђен је један потпуно нов савремен 
филтер, карактеристика ефикасности и поузданости у складу  са прописима ЕУ, 
који ће пречишћавати и филтрирати продукте сагоревања и испарења из пећи. 

У  новом  систему  евакуације  и  пречишћавања  гасова  предвиђено је  аутоматско 
враћање,  прикупљене  филтерске прашине,  поново у пећ.  Савремени филтери су 
много ефикаснији и поузданији у раду.

• На секцији за рафинацију и легирање олова постоји филтерско постројење за 
одсисавање гасова са површине казанских пећи и са ливне стазе са платненим 
врећама са пулс – џет системом отресања.

• Димни гасови из ложишта изводе се посебним емитером од метала висине  H=9 
м, не мешајући се са процесним гасовима .

• У  пећима  за  редукционо  топљење  и  рафинацију  олова  у  циљу  бољег  и 
потпунијег сагоревања мазута  користи  се кисеоник.  Ово је  веома битно јер је 
познато  да  се  у  сировинама  за  редукционо  топљење  олова  могу  се  затећи 
материјали  од  пластике  различитог  састава  па  ако  није  довољно  висока 
температура могу настати и продукти непотпуног сагоревања 

У другој фaзи изградњом новопланираних објеката предвиђен је нов програм 
рафинације по најновијој технологији  која ће испуњавати све услове према БАТ-у и два 
филтерска постројења. 

Инвеститор је засадио ободно зеленило према Пројекту подизања заштитног  
појаса око топионице ''Зајача'', израђеног у марту 2012. год. у предузећу SPRING d.o.o. у  
Лозници. Дуж комплекса РТ Зајача, предвиђена je заштитна зона, зелени појас ширине.  

У циљу   заштите животне средине неопходно је   применити следећ  е   мере заштите:  
• Смањивање загађености ваздуха испод дозвољеног нивоа за тзв. типичне

загађујуће материје, односно смањење нивоа емисије из постојећих извора
загађивања ваздуха.

• Ефикаснија примена система за пречишћавање ваздуха и коришћење нових
технологија која ће испуњавати све услове према БАТ-у у циљу задовољења  
граничних вредности емисије.

• Увођењем нових савремених  филтера , карактеристика ефикасности и поузданости 
у складу са прописима ЕУ.

Заштита  ваздуха  остварује  се  предузимањем  мера  систематског  праћења 
квалитета  ваздуха,  смањењем  загађивања  ваздуха  загађујућим  материјама  испод  
прописаних  граничних  вредности,  предузимањем  техничко-технолошких  и  других  
потребних  мера  за  смањење  емисије,  као  и  праћењем  утицаја  загађеног  ваздуха  на  
здравље људи и животну средину.

У току редовног рада обавеза Ивеститора предметног комплекса топионице је да 
редовно  врши  контролу  емисије  на  емитерима  у  складу  са  Уредбом  о  граничним 
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вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Службени гласник РС“ број 71/10, 
6/11), и да у складу са важећим законсим прописима предузме одговарајуће мере заштите 
животне средине. 

Министарство  животне  средине,  рударства  и  просторног  планирања  у  сарадњи  са 
Агенцијом за заштиту животне средине, поставило је мерну станицу за   праћење квалитета   
ваздуха у насељу Зајача .

У  дворишту  Основне  школе  „Вук  Караџић“  у  Зајачи 
удаљеној око 300 метара од топионице, мерну станицу су 
поставили  стручњаци  Агенције  за  заштиту  животне 
средине, у присуству републичког инспектора за заштиту 
животне  средине.  На  локацији  где  је  мерна  станица 
постављена,  кумулативно  ће  бити  регистроцани  утицаји 
топионице,  тла  дворишта  школе,  оближњег  спортског 
терена  и  пута  који  води  од  топионице  према  Лозници. 
Узорковање ваздуха ће се вршити у континуитету. 

Периоде узорковања одредила је Агенција на по 15 дана, након чега ће се узорци 
носити на анализу,  а анализираће се супендоване честице PM10 и олово.По завршетку 
анализа, сваких 15 дана, јавност ће бити обавештена о резултатима. Услучају прекорачења 
граничних  вредности  контролисаних  параметара,  Републичка  инспекција  за  заштиту 
животне средине ће предузети законом прописане мере. 

У оквиру привредне зоне планиран је заштитни зелени коридор и формирање 
заштитног зеленог  појаса између реке Штире и стамбеног насеља.

Планом детаљне регулације предвиђен је заштитни појас зеленила између реке  
Штире и зоне насеља  која је претежно вишепородично становање са јавним, услужним и 
комерцијалним садржајима.  Дуж комплекса РТ Зајача, предвиђена  je  заштитна зона, зелени 
појас.

Приликом  изградње  нове  депоније  формирати  заштитни  зелени  појас,  дуж 
саобраћајнице у циљу заштите околине од загађења гасовима, прашином, лаким отпадом 
и буком (чији извор је механизација у току експлоатације депоније).  Вегетација би имала 
улогу и визуелне баријере према окружењу.

3.4.3. Заштита земљишта

Земљишта  у  мањој  или  већој  мери  су  деградирана  различитим  природним  и 
антропогеним процесима. Као основи фактори деградације земљишта могу се издвојити:

1. Природни: водна и еолска ерозија, честе суше, самопаљење тресетишта;
2.   Антропогени:
- Индустрија  ( загађење гасовима, пре свега сумпор диоксидом који доводи до 

закишељавања,  прашином  са  високим  садржајем  тешких  метала,  разношењем  са 
индустријских депонија, као и процеђивањем атмосферских вода са депонија),

– Инфраструктура (заузимање  земљишта  изградњом  инфраструктурних 
објеката,  првенствено  саобраћајница;  неадекватно  каналисање  отпадних  вода, 
непречишћавање отпадних вода и велики број несанитарних септичких јама),

– Пољопривреда ( нестручна и често неконтролисана примена вештачких ђубрива 
и хемијских средстава ).

Због  историјског  загађења  земљишта   на  подручју  РТ  Зајача,  потребно  је 
предузети одговарајуће мере заштите и санације већ контаминираног земљишта. 
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Земљиште на подручју угрожено је и загађивањем од вода и процеђивањем са 
депонија.

Могући извори загађивања земљишта у оквиру индустријског комплекса, могло 
би  бити  неадекватно  складиштење  и  чување  појединих  врста  отпада,  за  које  ће  се 
изградити законски прописан складишни простор. 

• Како  би  се  избегло разношење  дифузног  загађења предвиђено  је  постављање 
надстрешнице  изнад  објеката  где  постоји  могућност  стварања  прашине 
контаминиранe честицама олова. 

• Планом  детаљне  регулације  предвиђенo  је  преусмеравање  интерних  возила  и 
саобраћаја,  другим  саобраћајницама  како  се  ова  прашина  не  би  износила  на 
точковима возила. 

• Да би се спречило разношење опасног отпада по кругу индуструијског комплекса 
планирано је асфалтирање манипулативних површина. 

• На изласку са комплекса предвиђено је прање точкова свих возила која излазе са 
круга индустријског комплекса. 

• Унутар предметне локације индустријског комплекса,  ће се извршити узорковање 
и анализа земљишта.  За  реализацију пројекта изградње објекта нове Рафинације 
извршиће се на предметној локацији супституција земљишта према геомеханичким 
испитивањима и елаборату фирме "Паштрићанац" д.о.о. Ваљево .

• У циљу доношења  адекватних  решења  урађене  су  анализе  земљишта  у  оквиру 
комплекса и пољопривредног земљишта у непосредном окружењу. 

• Завод  за  заштиту  здравља  ради  анализа  о  здравственој  исправности 
пољопривредних култура. 

• Контаминирана подручја се односе на ограничено подручје на коме је потврђено 
загађење  земљишта   и  где  могућност  утицаја  на  екосистем  и  људско  здравље 
усљовљава  неопходност  ремедијације  специјализоване  у  односу  на  тренутно  и 
планирано  коришћење локалитета.  Резултат  ремедијације  је  би  био  потпуна 
елиминација или смањење негативних утицаја. 

Закон о заштити животне средине (Сл. гл.  РС, бр. 72/2009 и 43/2011) дефинише 
системско  праћење  квалитета  земљишта,  праћењем  индикатора  за  оцену  ризика  од 
деградације  земљишта,  као  и  спровођењем  ремедијационих  програма  за  отклањање 
последица контаминације и деградације земљишног простора што је ближе дефинисано у 
Уредби о  програму  системског  праћења  квалитета  земљишта,  индикаторима  за  оцену 
ризика  од  деградације  земљишта  и  методологији  за  израду  ремедијационих  програма 
(Објављена у "Сл. гласнику РС", бр. 88 од 23. новембра 2010).

3.4.4. Здравље становништва
Загађење ваздуха је једна од најзначајнијих последица загађења животне средине 

и  представља проблем истовремено у развијеним и неразвијеним земаљама,  мада се  у 
зависности од економског развоја земље значајно разликују главни извори аерозагађења, 
као и доминирајући полутанти. 

Високе концентрације потенцијално штетних гасова и честица које се емитују у 
ваздух у целом свету, доводе не само до оштећења здравља, већ и до погоршања квалитета 
животне средине уопште, што оштећује ресурсе неопходне за дуготрајан одрживи развој 
планете.

Подаци  из  досадашњих  истраживања  показују  да  високе  концентрације 
полутаната  у ваздуху  делују штетно на  здравље,  пре  свега  осетљивог дела популације 
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(деце,  старијих особа,  хроничних  болесника  итд.)  и  за  сада  не  постоје  подаци о  било 
каквом њиховом благотворном деловању на људе. 

Додатни  проблем  представља  испитивање  дуготрајне  изложености  ниским 
концентрацијама полутаната.

Олово

Олово спада у јако токсичне и лакше испарљиве метале. Олово има веома широку 
примену, па самим тим и широке могућности тровања оловом. Олово и његова једињења 
изазивају акутна и хронична тровања. Ова тровања могу бити удисањем пара и прашина, 
гутањем запрљане хране, уношењем  запрљаним рукама или апсорпцијом преко коже. 

Олово напада и оштећује  бубреге,  крв,  јетру,  централни нервни систем,  десни, 
дуге  кости,  пробавни  систем.  Код  акутног  тровања,  долази  до  запалења 
гастроинтестиналне  слузокоже,  дегенерације  бубрежних  каналица,  болова  у  трбуху, 
повраћања,  пролива,  металног  укуса  у устима.  Канцерогеност олова и неких једињења 
откривена је на животињама.

Почетни  симптоми  тровања  оловом  су:  умор,  суво  грло,  жеља  за  спавањем, 
болови у костима, мишићима и стомаку,  недостатак апетита,  сладуњав, метални укус у 
устима.

Употреба алкохола убрзава тровање оловом. Јаче тровање се огледа у следећем: 
повраћање,  јаки  болови  у  стомаку,  појава  „оловне  црте“  на  деснима,  анемија,  јака 
главобоља, раздражљивост.

Слабији  организам,  нарочито  извесних  органа,  лакше  се  трује  оловом.  При 
хроничној интоксинацији олова доказан је кардиоваскуларни синдром.

Постоје  три врсте симптома тровања оловом према интензитету тровања, и то:

1. Рани симптоми - губитак апетита, губитак тежине, опстипација, апатија или 
раздражљивост, повремено повраћање, умор, главобоија, слабост, метални укус у устима,
оловна линија у деснима, губитак недавно стећених вештина и анемија.

2.  Поодмакли симптоми - повремено повраћање, раздразљивост, нервоза, слаба 
координација покрета; нејасни болови у рукама, ногама, зглобовима и трбуху;поремећај 
сензибилитета  у  екстренитетима,  парализа  мисића  екстензора  руку  и  ногу  праћена 
падањем стопала и шака, поремећај и менструалног циклуса и абортус.

3. Тешки  симптоми  -  непрекидно  повраћање,  атаксија,  периоди  ступора  или 
летаргија,енцефалопатија  (праћена  поремећајима вида),  повишен крвни притисак,  едем 
папиле, парализа кранијалног нерва, делиријум, конвулзије и кома. Тешки симптоми се 
најчешће  јављају  код  тровања оловом одраслих  или  деце  који  су изложени тетраетил 
олову.

Аерозагађење различито  делује  на  здравље изложене  популације.  Здравствени 
ефекти могу да иду од повремених физиолошких или психичких промена до акутних или 
хроничних обољења, док у екстремним случајевима може да дое и до смрти.

Деца су осетљивија од одраслих на деловање аерозагаења јер у односу на своју 
телесну масу уносе знатно већу количину ваздуха у организам, већи део времена проводе 
у спољној средини, а и удео удисања на уста је код деце већи у односу на одрасле, те је  
делимично онемогућено заустављање полутаната , пре свега честица, у носној шупљини .
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Важни путеви контаминације људског организма хазардним материјама које 
се налазе у ваздуху, земљишту и водама

Контаминација је загађење или тровање  животне средине  и живих  организама 
отровним супстанцама или коришћењем материјала који нарушавају здравље корисника. 
Контаминирана  храна,  земља вода,  ваздух или  затворени  простори  могу  озбиљно 
угрожавати опстанак живих организама.

Када се говори о утицају постојећих и планираних активности на здравље људи 
ризици по здравље људи постоје првенствено због неадекватног сакупљања и одлагања 
отпадних  материја  и  самим  тим  њиховог  нагомилавања  у  земљишту,  површинским  и 
подземним водама и ваздуху.

Чак и када се чврсти отпад редовно сакупља, он може створити ризик по здравље 
људи уколико је непрописно одложен. На пример, подземне воде које се употребљавају за 
пиће могу постати хемијски или микробиолошки загађене уколико се отпад одлаже поред 
извора воде.

Директно  депоновање  нетретираног  чврстог  отпада  у  воде  може  такође 
резултовати у акумулацији токсичних материја у ланцу исхране,  с  обзиром на њихово 
конзумирање од стране биљака и животиња. 

Санитарно  фекалне  отпадне  воде  представљају  ризик  за  загађење  земљишта, 
површинских и  подземних вода. На тај начин постоји директна угроженост по здравље 
људи и због тога се проблему пречишћавања комуналних отпадних вода и отпадних вода 
из производних погона, као и септичким јамама мора посветити посебна пажња.

У  стамбеном  делу  насеља  Зајача  и  на  индустријском  комплексу  налазе  се 
водонепропусне септичке јаме које се редовно празне од стране надлежног комуналног 
предузећа.

Здравствени  аспекти  редовног  рада  индустријског комплекса  који  се  налази  у 
оквиру привредне зоне, у смислу могућих утицаја такође представљају чињеницу о којој 
се мора водити рачуна. 
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3.4.5 Упрaвљaње отпaдом
Отпад  из  топионице  одлаже  се  на  индустријску  депонију,  која  се  налази  у 

њеној непосредној близини. Депонија је настала у периоду производње антимона од 1938. 
до  1991.  године,  када  је  ова  производња  заустављена,  односно  када  је  производња 
преоријентисана на претапање отпадних оловних акумулатора. 

У току рада индустријског комплекса генерише се следеће чврсти отпад:
• Отпадна шљака од топљења отпада и остатака од олова 
• PЕ и други сепаратори
• Mетaлни отпaд зaтечен у aкумулaторимa
• Aмбaлaжa помоћних сировинa и хемикaлијa
• Искоришћене филтер вреће
• Mетaлни отпaд из рaдионицa
• Зaуљене и мaсне крпе из рaдионицa
• Рaбљенa средствa зa хлaђењa и подмaзивaње у мaшинској обрaди метaлa 
• Рaбљенa уљa и мaзивa
• Aмбaлaжa од уљa и мaзивa
• Ваздушни зауљени филтери (код компресора, возног парка и др.)

• Истрошене aутогуме

•   Oтпaднa шљaкa од топљењa отпaдa и остатака од олова и PVC сепаратори 
као чврст отпад одлаже се на већ постојеће одлагалише отпада с  тим што се пластика 
одмах затрпава због могућности самоупаљења. 

Генерисана  шљака  се  испира  пре  одлагања  што  не  само  доводи  до  уштеде  у 
потрошњи  хемикалија,  већ  и  значајно  минимизира  масу  генерисаног  отпада  а  и  сама 
отпадна шљака је много стабилнија у хемијском погледу.  

•    У новом систему евaкуaције и пречишћaвaњa гaсовa предвиђено је aутомaтско 
врaћaње, прикупљене филтерске прaшине, поново у пећ . Савремени филтери су много 
ефикаснији и поузданији у раду.

•   Прикупљени метaлни  отпaд  нa  линији  зa  деструкцију  aкумулaторa  кaо  и 
метaлни  отпaд  нaстaо  у  интерним  рaдионицaмa  зa  одржaвaње  опреме  и  инстaлaцијa 
прикупља ће се,  рaзврстaвaти нa секундaрне сировине и комунaлни отпaд,  одлaгaти у 
посебним метaлним контејнеримa  који  ће  се  предaвaти  овлaшћеним оргaнизaцијaмa  зa 
сaкупљaње секундaрних сировинa о чему ће се водити посебнa прописaнa документaцијa. 

• Aмбaлaжa  помоћних  сировинa  и  хемикaлијa, обзиром  да  се  ради  о 
секундарним  сировинама,  прикупљаће  се,  разврставати,  одлагати  на  безбедно  место  и 
предавати овлашћеним предузећима за прикупљање секундарних сировина о чему ће се 
водити посебна евиденција. Повратна амбалажа се враћа произвођачима.

•  Зaмaшћене и зaуљене крпе,  рaбљенa уљa и мaзивa, прикупљенa  уљa из 
сепaрaторa тaложних јaмa, рабљена средства за хлађење и подмазивање, амбалажа од уља 
и мазива, ваздушни зауљени филтери прикупљаће се, разврставати и одлагати у безбедну 
амбалажу  и  чувати  на  безбедном  месту  и  водити  а  прописана  евиденција  до  коначне 
рециклаже или збрињавања на безбедан начин. 

• Истрошене aутогуме одлагаће се на безбедно место и предавати овлашћеном 
предузећу за сакупљање секундарних сировина и о томе водити прописану документацију.

• Kомунaлни отпaд одлагаће се у контејнеру који ће се редовно прaзнити од 
стрaне нaдлежног комунaлног предузећa.
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• Планом  детаљне  регулације  предвиђено да  се  постојећа  депонија  шљаке 
санира рекултивација и затварања депоније. Истовремено се планира  припрема терена за 
нову савремену депонију. Санацијом депоније решиће се проблем оцедних вода из тела 
депоније, предвиђено је пречишћавање тих вода. 

• Генерисана  шљака  се  пре  одлагања  на  депонију  складишти  у  објекту, 
наменски изграђеном за њено привремено складиштење и одлежавање, а тек након њене 
дезинтеграције  одлагаће  се  на  депонију,  што  значајно  минимизира  масу  генерисаног 
отпада а и сама отпадна шљака је много стабилнија у хемијском погледу.

Планом детаљне регулације је предвиђен је рециклажни простор на коме ће 
се вршити сакупљање и раздвајање отпада који се може наћи на предметном комплексу 
топионице.  Вршиће се сакупљаће свих  врсте отпада, и отпада који има карактеристике 
опасног  (отпадно  уље,  батерије,  амбалажа и слично  које  се  могу наћи  на  предметном 
комплексу са  којим ће  се  даље поступати  у складу са  Законом о  управљању отпадом 
„(Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10).  

Отпад ће се из рециклажног дворишта предаваће се лицу које је регистровано за 
сакупљање и третман отпада,  са којим ће Инвестотор закључити  уговор о преузимању 
истог. 

3.4.6.  Jонизујућa и нејонизујућа зрaчењa

Нa предметној локaцији немa изворa јонизујућих и нејонизујућих  зрaчењa. 

Премa Зaкону о зaштити животне средине (Сл.глaсник РС бр.  36/09,  72/09 и  
43/11)  сaглaсно  сa  члaном  32  овог  зaконa  глaси:  „Зaштитa  од  зрaчењa  спроводи  се  
применом системa мерa којимa се  спречaвa угрожaвaње животне средине и  здрaвље  
људи од дејствa зрaчењa којa потичу из јонизујућих и нејонизујућих изворa и отклaњaју  
последице емисијa које извори зрaчењa емитују или могу дa емитују.»

3.4.7. Зaштитa од буке и вибрaцијa кустичке зоне

Под  буком  подразумевамо  сваки  звук,  који  делује  на  човека  непријатно, 
узнемиравајуће и штетно. Дејства вибрације и буке на човека су бројна , али ни до данас 
нису у потпуности и комплексно изучена,  углавном се одражавају на нервни систем а 
преко њега и на цео организам.

Под  вибрацијама подразумевамо  ширење  звука  по  чврстим  материјалима. 
Извори вибрација су исти као и извори буке.

Табела бр 17. Нaјвиши допуштени нивои буке у склaду сa зaхтевимa СРПС З.J6.  
205/1992.

Индустријска бука која може да настане током рада производне опреме,  не 
сме прелазити границу дозвољеног нивоа за животну средину, према Правилнику о дозво-
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љеном нивоу буке у животној средини (Сл. гл. РС бр. 54/92). Највиши дозвољени ниво 
буке у средини у којој човек борави дат је у табели бр.4

На предметној локацији у оквиру индустријског комплекса извршена су мерења 
буке  у  животној  средини  од  Института  за  превентиву  заштите  на  раду  Нови  Сад  , 
28.03.2012.год. 

За индустријска,  складишна и сервисна подручја  и транспортни терминали без 
стамбених зграда, према важећем стандарду СРПС У.Ј6.205, на граници ове зоне бука не 
сме  прелазити  дозвољене  нивое  у  зони  са  којом  се  граничи.  Према  истом  стандарду 
највиши  дозвољени  нивои  спољње  буке  на  граници  са  зоном  са  којом  се  граничи 
предметни комплекс, (зона 4), износи: 

-за дан 60dB а за ноћ 50dB, а измерено је за дан 51  и ноћ 45 dB. 

Инвеститор индустријског комплекса РТ Зајача је у обавези 

• да поштује Закон о заштити од буке у животниј средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), 
каои подзаконска акта донета на основу овог Закона

• изведе одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која се емитује из 
техничких  и  других  делова  објеката  при  прописаним  условима  коришћења  и 
одржавања уређаја и опреме, односно током обављања планираних активности, не 
прекорачује прописане граничне вредности

3.4.8. Kлимaтске и метеролошке кaрaктеристике 

У  Зајачи  не  постоји  метеоролошка  станица,  па  су  подаци  о  климатским 
карактеристикама узети са станице РХМЗ у Лозници.

Tемперaтурa вaздухa 

Подручје  Лознице са  околином карактерише умерено континентална  клима,  са 
подпланинским обележјима, са средњом годишњом температуром од 11,2 °C. Најхладнији 
месец у години је јануар са средњом месечном температуром од 0,2 °C, а најтоплији јул, са 
средњом температуром од 20,6 °C. Вегетациони период у овој области траје 200 до 220 
дана. 

Пaдaвине
Падавине  уз  температуру  ваздуха  представљају  један  од  најважнијих 

климатолошких  елемената  и  то  посебно  обзиром  да  предметно  поднебље  се  више 
карактерише  облачношћу  и  падавинама  него  топлотном  инсоларношћу,  које  директно 
утиче  на  распрострањеност  насеља  на  земљишној  површини  а  тиме  и  на  људске 
активности. Од падавина зависи појава и опстанак вегетације а тиме и основа еколошке 
зависности човека од природе.

Просечна  годишња  вреднот  падaвина  у  Лозници  је  819,5мм.  Познавање 
максималних дневних висина падавина су веома значајан податак како за планирање тако 
и  за  комуналне  службе,  водопривреду  и  пољопрривреду  и  исти  су  дијаграмски 
представљени заједно са средњим месечним вредностима:

Ветровитост
Преовлађујућа  ваздушна  струјања  у  реону Зајаче  су  са  северозапада.  Терен  је 

прилично  заштићен  од  ветрова  околним  планинским  масивима.  У  погледу  поделе  на 
географске зоне брзина ветрова, ово подручје спада у I зону умерено јаких ветрова. Брзина 
доминантних  ветрова  износи  око  2,5  m/sec.  Средња  годишња  вредност  броја  дана  са 
олујним ветром преко 8 бофора износи 7,8.

 Брaће Недић 1, 15000 Шaбaц
Шaбaц 70 Tел. 015/355-588, фaкс 015/349-654

                           office@set.rs 

mailto:setsabac@gmail.com


Стратешка процена утицаја на животну средина

Основне карактеристике пејзажа

Насеље Зајача се налази у котлини између брда, што чини пејзаж брдским, при 
чему је насеље распарчано на више одвојених засеока, на странама брда. Централни део 
насеља смештен је у уској долини реке Штира поред које води и главна саобраћајница.

Сеизмичност

Предметно подручје Зајача је, према својим сеизмолошким обележјима, једно од 
мање  сеизмички угрожених подручја Србије  и налази се у зони  VIII  степена  MSK- 64 
скале.

Сви  нови  објекти  морају  бити  пројектовани  и  изведени  према  сеизмичким 
условима,  према  важећем  правилнику  о  техничким  нормаивима  за  изградњу  објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима и са постављеним громобранским инсталацијама.

Приликом  утврђивања  регулације  саобраћајница,  реке,  грађевинских  линија  и 
услова  за  изградњу  објеката,  обезбедити  услове  проходности  у  случају  зарушавања 
објеката.

3.4.9. Зaштићенa природнa добрa 

Према достављеној евиденцији Завода за заштиту споменика културе ''Ваљево'', у 
оквиру Плана заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде Плана  
детаљне  регулације  К.О.  Зајача  (бр.  69/1  од  11.04.2012.год.),  на  предметном подручју 
налазе се следећа непокретна културна добра, која уживају одређени степен заштите 

1. Ресторан исхране у оквиру индустријског комплекса у Зајачи
2. Кућа Степановић Влајка, Зајача
3. Група стамбених објеката Зајача
Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину. Власници, односно 

корисници културног добра под претходном заштитом, имају обавезу да се за све врсте 
интервенција  на  објектима  (инвестиционо  одржавање,  реконструкција,  адаптација, 
санација и ревитализација) понашају у складу са одредбама Закона о културним добрима 
("Сл. Гласник РС бр. 71/94") и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11)  и  поштујући  прописане  услове  у оквиру  Плана  заштите  и 
ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације К.О. 
Зајача (бр.  69/1  од  11.04.2012.год.),  издатог  од  стране  Завода  за  заштиту  споменика 
културе ''Ваљево''.

Наведене објекте је потребно обавезно сачувати, уз примену дефинисаних општих 
услова за предузимање мера техничке заштите:

• На  објекту  се  могу  изводити  мере  техничке  заштите  у  циљу  враћања  
аутентичног изгледа објекту.

• Не дозвољава се повећање габарита ни у хоризонталном, ни у вертикалном  
смислу.

• Не дозвољавају се радови на објекту који би нарушили његов спољашњи изглед.
• Дозвољавају  се  они  радови  на  објекту  који  би  довели  до  побољшања  

санитарно-хигијенских услова коришћења објекта, с тим да они не наруше спољашњи  
изглед грађевине.

На  подручју  КО  Зајача  постоје  евидентирани  археолошки  локалитети који се 
налазе у оквиру дефинисаних граница обухвата Плана детаљне регулације индустријске 
зоне  ''Зајача''.  Уколико  се  накнадно  открију  археолошки  локалитети,  исти  се  не  смеју 
уништавати  и  на  њима  вршити  неовлашћена  прекопавања,  ископавања  и  дубока 
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преоравања  и  обавезно  је  поступати  у  свему  према  одредбама  Закона  о  културним 
добрима ("Сл. Гласник РС бр. 71/94").

У оквиру дефинисаних граница обухвата предметног Плана детаљне регулације 
не постоје евидентирани споменици културе и природе и амбијенталне целине.

3.4.10.Фауна и флора
Флору у  региону Зајаче  репрезентују  доминантно  листопадне  шуме  у  којим је 

најзаступљенији храст, буква и граб, а простиру се на брдовотом терену на којем се налази 
насеље Зајача, и његовој околину. У овом региону нема заштићиних примерака флоре и 
фауне.   Шуме  у  околини Зајаче  су  насељене  ситнијим шумским животињама (зечеви, 
лисице, веверице, јазавци, јежеви и сл.). 

Фауна речице Штира, која је у насељу Зајача величине потока, представљена је 
ситним примерцима речне рибе.

Завод за заштиту природе Србије издао је Решење о условима заштите природе  
за предметно подручје бр.020-457/2 од 26.06.2012.године.

У оквиру дефинисаних граница обухвата предметног Плана детаљне регулације 
на подручју на којем су планиране активности:

• нема заштићених природних добара, а ни подручја међународно препознатих 
(1РА, 1ВА, РВА, Ратзаг), укључујући и природна добра планирана за заштиту 
(евидентирана  или  она  за  која  су  отпочете  активности  као  што  су  теренска 
истраживања и др.);

• није обухваћено подручје еколошке мреже;
• могу  да  се  реализују  планирани  радови  јер  нису  у  супротности  са  донетим 

прописима и документима из области заштите природе.
Завод за заштиту природе Србије издао је Решење о условима заштите природе 

за  предметно  подручје  бр.020-457/2  од  26.06.2012.године.и  након увида  у  Централни 
регистар  заштићених  природних  добара  Србије  и  документацију  Завода,  утврђени  су 
услови за извођење мера заштите природе:

• У циљу заштите од буке и визуелне заштите, непосредно уз границу комплекса,  
формирати компактни зелени заштитни појас. Уколико не постоје могућности  
за  формирање  зеленог  заштитног  појаса  могу  се  поставити  и  друге  врсте  
звучних и визуелних баријера;

• 3елени заштитни појас треба да буде формиран од високог,  средњег и ниског  
растиња  у  гајеном  склопу,  а  садни  материјал  треба  да  чине  врсте  које  су  
биолошки постојане у датим условима и прилагођене околном простору и његовој  
намени;

• Предвидети санацију и рекултивацију постојеће депоније шљаке која се затвара,  
а према посебном Пројекту санације и рекултивације чија је израда дефинисана  
законском регулативом;

• Приликом  изградње  нове  депоније  формирати  заштитни  зелени  појас,  дуж  
саобраћајнице у циљу заштите околине од загађења гасовима, прашином, лаким  
отпадом и  буком  (чији  извор  је  механизација  у  току  експлоатације  депоније).  
Вегетација би имала улогу и визуелне баријере према окружењу.

• Приликом отварања нове депоније потребно је испоштовати све одредбе Уредбе  
о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС”, број 92/2010) - како би  
се остварио циљ да депонија обезбеди и осигура услове за спречавање и смањење  
штетних утицаја на здравље људи и животну средину у току целог животног  
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циклуса  депоније,  посебно  загађења  површинских  и  подземних  вода,  земље  и  
ваздуха;

• Одвођење санитарно-фекалних вода низводног дела комплекса решити њиховим  
прикључењем на планирани градски фекалани колектор.

• Све  манипулативне  површине  на  простору  комплекса  топионице  морају  се  
асфалтирати, а слободне озеленети (уз редовно одржавање);

• Могући  извори  загађивања  како  површинских  тако  и  подземних  вода  у  оквиру  
индустријског  комплекса,  могло  би  бити  неадекватно  складиштење  и  чување  
појединих врста отпада, за које ће се изградити законски прописан складишни  
простор.Да  би  се  избегло  предвиђено  је  постављање  надстрешнице  изнад  
објеката где постоји могућност стварања прашине контаминиранe честицама  
олова. 

• Када  је  у  питању  складиштење  отпада;  потребно  је  предвидети  све  мере  
предострожности, све врсте отпада се пакују и складиште на прописан начин, у  
затвореним  посудама,  прописно  обележеним  тако  да  стварање  неугодности  и  
негативних утицаја  на животну средину нема,  у  складу са Закону о управљању  
отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010).

• Предвидети  адекватан  мониторинг  загађености  ваздуха,  земљишта  и  вода  у  
складу са законском регулативом, као и заштиту од прекомерне буке.

3.4.11. Становништво 
Зајача  је  рударско  насеље  у  којем  живи  око  675  становника  у  око  228 

домаћинстава. Општа густина становништва, због типа насеља (планинско, раштркано) је 
мала и износи око 0,6st/ha, са већом густином становања према кругу предузећа (радничке 
колоније).  Локација  предметног  индустријског  комплекса  РТ  Зајача  је  у  зони  ниске 
густине становања.

3.4.12. Преглед  постојеће и будуће инфрaструктуре

Постојеће стање
Експлоатација  и  производња  антимона  започета  још  1938  год.  уз  производне 

објекте,  с обзиром  на  топографију  терена  –  брдовит  крај,  развијали  су  се  централни 
садржаји насеље (месна канцеларија, школа, црква, амбуланта, продавнице и др. ) тако да 
је створен линеарни тип насеља уз саобраћајницу и реку Штиру.

Приступ комплексу  омогућен  је  директно  преко  категорисаног  пута  Лозница-
Зајача као и са локалног пута Зајача-Горња Борина који пресеца комплекс ’’Зајача’’. 

Комплекс се непосредно са североисточне стране  граничи са маловодном реком 
Штиром. Разуђени појединачни објекти индивидуалног становања налазе се са северне, 
североисточне стране и југоисточне стране на растојањима већим од 250 метара. 

К  омунaлнa инфрaструктурa  

Снабдевање водом 
Насеље Зајача се снабдева водом из локалног водовода који се снабдева из два 

изворишта:  старије,  „Кокићи“,  издашности  4-5  l/s, које  је  изградило  ДП  „Рудници  и 
топионица  Зајача“  педесетих  година  прошлог  века  и  новије Турин,  чија  је  издашност 
такође 4-5 l/s, а које је изграђено уз помоћ међународних донатора 2002. године. 
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• Максимална  количина  воде  потребна,  према  важећем  нормативу  за  насеље 
величине  Зајаче,  износи  55.000  литара  за  24  часа.  Истовремено,  према  збирној 
издашности изворишта, дневно је расположиво максимално 346.000 литара воде, 
што је довољно и за потребе насеља и за рад ДП „Рудници и топионица Зајача“. 

• Вода се из изворишта сакупља у два базена капацитета од по 50 м3 из којих се 
снабдевају корисници.  Изворишта и базени се налазе на већој надморској висини у 
односу на насеље Зајача и производна постројења предузећа „Рудници и топионица 
Зајача“  (450  mnv,  односно,  350  mnv),  па  вода  долази  до  потрошача  природним 
падом.  Вода  из  водовода  се  повремено  контролише  на  хемијску  исправност  у 
Лозничком водоводу,  док се биолошка исправност воде испитује  у  Регионалном 
заводу Шабац. Вода из  водовода  Зајача  се  по потреби  хлорише.  Капацитет  два 
поменута  изворишта  у  потпуности  задовољава  потребе  насеља  Зајача и  ДП 
„Рудници и топионица Зајача“ уз стални вишак воде који из прихватних резервоара 
прелива у реку Штира

У оквиру индустријског комплекса налази се:

• Водозахват на реци Штири, са две пумпе капацитета 1.500  и 2.000 l/min.

Спољашња санитарно-фекална  канализациона мрежа 
Сакупљене санитарно-фекалне отпадне воде на комплексу РТ Зајача  евакуишу се 

до водонепропусних  септичких јама којих има 5 на комплексу. На графичком прилогу је 
приказан положај септичких јама на комплексу.

Сакупљене санитарно-фекалне отпадне воде које настају у стамбеном делу насеља 
Зајача евакуишу се до водонепропусних  септичких јама  које су лоциране према месту 
настанка  комуналних  отпадних  вода  уз  свако  домаћинство,  које  се  редовно  празне  од 
стране надлежног комуналног предузећа. 
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Сакупљање атмосферских вода  са крова објеката  
Атмосферксе  воде  са  кровних  површина,  које  су  незагађене,  скупљају  се  и 

евакуишу посебном атмосфреском  канализацијом  до реципијента   и  испуштају  у  реку 
Штиру.

Сакупљање атмосферских вода  са манипулативних платоа 

Атмосферске  воде  са  манипулативних платоа,  саобраћајница  и  паркинга, 
сакупљају  се  посебном  мрежом  отворених  канала  и  евакуишу  до таложника  са 
сепаратором и третирају пре упуштања у коначни реципијент реку Штиру.

Прикупљени талог се третира на постројењу за производњу сировог олова. 

Електроенергетика

На  предметном  подручју  постоји  изграђено  постројење  ТC  35/10  kV  са 
прикључним ваздушним водовима називног напона 35 kV и излазним водовима 10 kV. 

У оквиру индустријског комплекса налази се једна главна трафостаница  ТC 35/10 
kV  која  напаја  три  мање  трафостанице 10/0.4kVу  оквиру  комплекса,  што  задовољава 
тренутне потребе. Планирано проширење индустријског комплекса захтева и проширење 
капацитета.

Снабдевање електричном енергијом насеља је остварено преко постојеће МБТС 
10/0.4 kV ваздушним надземним нисконапонским водом.

Телекомуникације

На предметном подручју постоји приступна мрежа предузећа за телекомуникације 
„Телеком Србија“ а.д. Индустријски и стамбени објекти су прикључени на АТЦ Зајача. У 
АТЦ Зајача постоји довољно резерве за планирано проширење индустријског комплекса.

На предметном подручју се налази и оптички кабл Лозница-АТЦ Зајача и АТЦ 
Зајача-Рудник Зајача.

Гасификација

У оквиру индустријског комплекса налази се:

• Гасификациона станица за  смештај резервоара течног кисеоника  запремине 
2 X 50 m3 

• Складиште  мазута  са  два  надземна  резерворара  запремине  30+26  m3  са 
танкванама.

• Складиште мазута са два подземна резервоара запремине 2x100 м3 .

• Интерна  дизел  станица  са  једним  точионим  местом  и  подземним 
резервоаром дизела горива, запремине 20 m3

У оквиру стамбеног насеља не постоји гасификациона мрежа природног гаса. 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

Снабдевање санитарном водом 

У  складу  са  условима  ЈП  ''Вододвод  и  канализација''  Лозница  (број 07  од 
27.02.2012. године), који су прибављени у поступку израде Концепта плана, тренутно не 
постоје техничке могућности за  прикључење предметног подручја  на водоводну мрежу. 
Решење овог  плана  је  засновано  на  чињеници  да  ће  се  насеље  Зајача  и  индустријски 
комплекс снабдевати санитарном водом из градског водовода Лозница јер је Просторним 
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планом  града  Лозница  предвиђено  прикључење  насеља  на  градски  водовод  и 
канализацију. 

У условима Министарства заштите животне  средине је наведено да је потребно 
угасити поменути извор „каптаже“ и грађанима обезбедити здраву и квалитетну воду за 
пиће.  У циљу заштите здравља околног становништа  због неисправности воде за пиће 
потребно је планирати изградњу сеоског водовода, повезивањем на градски водовод града 
Лознице  и грађанима обезбедити здраву воду. 

Планом је предвиђено прикључење Зајаче на водоводну мрежу насеља Паскавац 
које повезано је на градску водоводну мрежу Лознице.

Снабдевање техничком водом 
За снабдевање  техничке воде  у оквиру индустријског комплекса користи се:

- Водозахват на реци Штири, са две пумпе капацитета 1.500  и 2.000 l/min.

Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних отпадних вода комплекса
Спољашња санитарно-фекална  канализациона мрежа 

За прикупљање  санитарно-фекалних  отпадних  вода  на  комплексу  РТ  Зајача 
предвиђене су  водонепропусне  септичке  јаме  које  ће  се  редовно  празнити  од  стране 
надлежног  комуналног  предузећа.  Изградњом  нових  објеката,  доћи  ће  до  потребе  за 
изградњом нових септичких јама, које ће се лоцирати према потреби и месту настанка 
комуналних вода. Постојећа септичка јама поред лабораторије мораће да се измести због 
планиране саобраћајнице. 

Планом детаљне регулације предвиђа се биолошки пречистач фекалних вода за 
потребе дела насеља (узводно од комплекса)  на погодној  локацији .Након третмана на 
биолошком пречистачу, санитарно-фекалне воде испуштају се у реку Штиру. Предвиђени 
капацитет биолошког пречистача је 100ЕС (еквивалентних становника), што у потпуности 
задовољава  потребе  одвођења  овог  дела  копмпекса  санитарно-фекалних  вода  насеља 
Зајача.  Планирани  биолошки  пречистач  отпадних  санитарних  вода  је  уређај  који  је 
дизајниран и произведен у потпуности према SRPS EN 12566-3. 

Одвођење  санитарно-фекалних  вода  низводног  дела  комплекса  решиће  се 
њиховим прикључењем на планирани градски феклани колектор.

Сакупљање атмосферских вода  са манипулативног платоа 

• Запрљане атмосферске воде комплекса Рудника и топионице "Зајача", сакупљају се 
и евакуишу системом  отворенх канала  (са решеткама)  у више сливова. Вода се 
након  третмана  на  сепаратору-таложнику  (на  комплексу  постоје  6 сепаратора) 
враћа  пумпама  и  поново  користи  за  поливање  комплекса,  орошавање  шљаке  и 
прање точкова камиона. 

• Талог из тих сепаратора ће се повремено вадити и третирати у пећима а избистрена 
вода из сепаратора  препумпаваће се и поново користити.

Условно - чисте атмосферске воде  са кровних површина 

Условно чисте атмосферске са кровних површина одводиће се системом каналета 
и ригола у околне зелене површине или реку Штиру преко уређених испуста. 

Одвођење чистих  изворских  вода 
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Планом детаљне регулације предвиђено је  одвајање свих чистих изворских вода 
од  осталих  вода  са  комплекса, и  њихово  спровођење  до  реке  Штире.  На  комплексу 
постоје три уређена испуста чистих изворских вода у реку Штиру. 

Како је сам комплекс РТ „Зајача“, обзиром на конфигурацију терена  укопан  у 
падину брда, то  је дуж  читавог комплекса, према брду  изведен потпорни зид,  уз  који  су 
постављени канали за прихватање чисте воде, која се слива са  брда. Ове воде, евакуишу 
се  уређеним каналима све  до  реке Штире. 

Планом детаљне  регулације  предвиђена  је регулација корита реке  Штире у 
оквиру  предметног  подручја, како би  се  избегла  сва  евентуална  могућа  загађења  од 
подземних вода са индустријског комплекса. 

Електроенергетика
Постојећи капацитети задовољавају будуће потребе предметног подручја, осим у 

оквиру индустријског  комплекса,  где  се  предвиђа изградња још једне трафостанице за 
групу  нових  објеката.  Нова  трафостаница  10/0.4кV напајаће  се  из  постојеће  главне 
трафостанице 35/10kV у оквиру комплекса. Далековод  10kV од трафостанице 35/10kV до 
трафостанице  Заворје  потребно  је  у  делу  који  пролази  кроз  комплекс  “потопити”, 
(надземне каблове заменити одговарајућим подземним). Све интервенције на делоководу 
радити у дуговору са надлежном електродистрибуцијом.

Телекомуникације
Постојећи капацитети задовољавају будуће потребе предметног подручја.

Планирано  је  полагање оптичког  кабла  до базне  станице  МТС-а по постојећој 
траси  приступног  кабла.  Планирана  је  и  изградња  МСАН-а  Горња  Борина  у  Горњој 
Борини, а оптички кабл до МСАН-а је предвиђен да иде по постојећој траси ПМ Зајача. 
Уколико  се  планирани  објекти  налазе  на  трасама  телекомуникационих  каблова,  биће 
потребно измештање тих каблова.

Гасификација 
Постојећи капацитети кисеоника, мазута и дизел горива, оквиру индустријског 

комплекса задовољавају садашње потребе. 

• Гасификациона станица за смештај резервоара течног кисеоника је V= 2 x 50 m3 

• Складиште мазута: 2 надземна резерворара запремине 30+26 m3 са танкванама.

• Интерна дизел станица са подземним резервоаром дизела горива, запремине 20 m3 

задовољава садашње и будуће потребе. 

У перспективи се планира инсталирање опреме за коришћење природног гаса у 
технолошким процесима у фабрици. Снабдевање гасом би се вршило преко магистралног 
гасовода из Лознице или помоћу контејнера са гасом под високим притиском.

Планирана је изградња нових објеката у оквиру индустријског комплекса: простор 
– објекат за смештај ГМРС (мерно – регулационе станице за природни гас) и простор за 
смештај контејнера за природни гас под притиском .

Сходно предлогу Закона о топлотној ефикасности о увођењу алтернативних 
горива у привредне субјекте и планова РТ Зајача о енергетској ефикасности у кругу 
Топионице Зајача се предвиђа инсталирање опреме за трејлерско снабдевање природним 
гасом .

У овом моменту није могуће снабдевање природним гасом путем гасовода јер 
мрежа није урађена и не налази се у новом Просторном плану града Лознице .

 Брaће Недић 1, 15000 Шaбaц
       Шaбaц 77    Tел. 015/355-588, фaкс 015/349654   

               office@set.rs 



Стратешка процена утицаја на животну средина

Трејлерско снабдевање природним гасом подразумева снабдевање путем трејлера 
(пакета од 257 боца од 90 l ) и мерно регулационе станице .

Инсталација садржаће  следеће елементи :

1. простор  за  смештај  два  трејлера  (  један  радни  и  један  резервни  ), 
капацитета 23130 l 220bar ,

2. мерно  регулациона  станица  за  CNG-GT-3x1000  карактерисике  – 
Q=3x1000m3/h  (1  радна  +  1  резервна  линија  +  1  у  II  фази,  мерење 
2000m3/h). Притисци су p1=10-200bar , p2=6bar i pizl=0.25-0.3bar .

3. грејање  гаса  би  се  вршило  помоћу  котларнице  на  гас  капацитета 
2x36kW и три загрејача гаса 1000m3/h .

4. испред  сваког  потрошача  би  се  инсталирала  високопритисна  гасна 
рампа ( котларница 3400kW , стара Рафинација 290-581 kW , KBP3-
KBP6 1200kW ,  пламена  пећ  350-1700kW ,  KBP1 i  KBP2 1600kW , 
прикључак за будуће потрошаче 11000kW ) .

5.  цевни развод .
У оквиру стамбеног насеља није предвиђена гасификациона мрежа природног гаса. 

3.5.  Нaчин  нa  који  су  при  процени  узете  у  обзир  карактеристике  утицаја 
(вероватноћа, интезитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија, просторна 
димензија, кумулативна и синергијска природа утицаја) 

3.5.1. Кумулативни и синергетски ефекти

У складу са Законом о стратешкој процени (члан 15.) стратешка процена треба да 
обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката. Ови ефекти могу настати као 
резултат интеракције између бројних мањих утицаја.  Кумулативни ефекти настају када 
појединачна планска решења немају значајан утицај, а неколико индивидуалних ефеката 
заједно могу да имају значајан ефекат. Као пример се може навести загађивање ваздуха, 
вода или пораст нивоа буке.

Кумулативни утицаји, који настају као резултат збира постојећих и утицаја плана 
на животну средину приказани су у табели:

Табела бр.18 Кумулативни утицаји плана
Ред.
бр.

Oблaсти и циљеви Стрaтешке 
процене 

Кумулативни утицаји плана 

1.
Упрaвљaње отпaдом

Кумулативан позитиван утицај за наведену 
област стратешке процене могуће је очекивати 
реализацијом санације и рекултивације 
постојеће депоније-затварање

2. Упрaвљaње квaлитетом вaздухa Кумулативан позитиван утицај за наведену 
област стратешке процене могуће је очекивати  
смaњењем емисије штетних мaтеријa у вaздух  
уграђивањем  нових филтера у складу са 
прописима ЕУ 

3. Зaштитa од буке Кумулативан позитиван утицај за наведену 
област стратешке процене могуће је очекивати
смaњењем буке

4. Зaштитa земљиштa и водa Кумулативан позитиван утицај за наведену 
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област стратешке процене је спречити 
инцидентнa неконтролисaнa испуштaњa 
зaгaђујућих мaтеријa у воде и земљиште

5. Oчувaње биодиверзитетa и 
унaпређење пределa

Oчувaње еко-системa, унaпређењa пределa и 
унaпређење ефикaсности зaштите нa 
принципимa одрживости

6. Jaчaње институционaлне способности 
зa зaштиту живoтнe средине

Побољшaти информисaње и обуку 
стaновништвa зa зaштиту животне средине и 
обезбедити учешће јaвности у доношењу 
одлукa које могу имaти утицaјa нa квaлитет 
животне средине

УНAПРЕЂЕЊЕ СЛУЖБЕ ЗA ЗAШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Кумулативан позитиван утицај на наведене циљеве стратешке процене могуће је 
очекивати  реализацијом  одрживог  коришћења  и  заштите  шумског  земљишта  и  шума, 
заштитом квалитета вода и заштите од вода, као и санирањем постојеће депоније.

Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе 
укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти се 
најчешће манифестују код људских заједница и природних станишта.

4. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ  

Стрaтешкa  проценa  утицaјa  нa  животну  средину  је  урaђенa  зa  потребе  изрaде 
Плaнa детaљне  регулaције  индустријске  зоне  у  Зајачи  и  теклa  је  пaрaлелно  сa  њим, 
односно у фaзи плaнирaњa. 

Извештaј  о  стрaтешкој  процени премa члaну 16.  Зaконa  о стрaтешкој  процени 
сaдржи рaзрaђене смернице зa плaнове или прогрaме нa нижим хијерaрхијским нивоимa 
које обухвaтaју дефинисaње потребе зa изрaдом стрaтешких проценa и проценa утицaјa нa 
животну средину, одређују aспекти зaштите животне средине и другa питaњa од знaчaјa зa 
процену утицaјa нa животну средину плaновa и прогрaмa нижег хијерaјхијског нивоa. 

У  хијерaрхији  просторних  плaновa,  плaн  детaљне  регулaције  спaдa  у  плaнске 
документе, урбaнистичке плaнове. Имaјући у виду ову чињеницу, кaо и чињеницу дa се 
стрaтешке  процене утицaјa  нa животну средину изрaђују  зa  просторне и урбaнистичке 
плaнове,  немa  потребе  дaвaти  смернице  зa  изрaду  стрaтешких  проценa  нa  нижим 
хијерaрхијским нивоимa.

Плaнски документи су просторни и урбaнистички плaнови.
Просторни плaнови су: 

1. Просторни плaн Републике Србије
2. Регионaлни просторни плaн

3. Просторни плaн јединице локaлне сaмоупрaве
4. Просторни плaн подручјa посебне нaмене.

Урбaнистички плaнови су: 
1. Генерaлни урбaнистички плaн, 

2. Плaн генерaлне регулaције,
3. Плaн детaљне регулaције. 

Зa све просторне и урбанистичке плaнове Стрaтешкa проценa утицaјa нa животну 
средину је сaстaвни део плaнa. 
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Нaдлежности  зa  доношење  плaнских  докуменaтa  дефинисaнa  су  Зaконом  о 
плaнирaњу и изгрaдњи,  (Сл.гл.РС,  бр.  72/09,81/09 и 24/11),  чл.  35.  Урбaнистички плaн 
доноси скупштинa јединице локaлне сaмоупрaве. 

5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА 
ПЛАНА 

5.1. Опис циљева плана и програма

У  циљу  решавања  стратегије  развоја  индустријског  комплекса  Рудници  и 
топионица АД „Зајача“ и уређења подручја у његовој непосредној близини, у складу са 
Просторним планом града Лознице, предметним планом детаљне регулације разматрани 
су следећи циљеви:

• систематизација  намене  простора  индустријског  комплекса  РТ  Зајача  и 
обезбеђивање услова за изградњу нових производних објеката,

• планско  опремање  подручја  инфраструктурним  објектима  и  системима 
(комплетирање постојећих и изградња нових), у складу са потребама комплекса и 
дугорочним потребама, захтевима и међународним стандардима 

• дефинисање  односа  простора  индустријског  подручја  са  осталим  наменама  и 
инфраструктурним системима

• функционални размештај и планирање нових компатибилних намена (садржаја)
• дефинисање главних саобраћајних праваца и пројектовање саобраћајних приступа 

и интерних саобраћајница у складу са новоформираним целинама 
• санација постојеће депоније и формирање новог простора за одлагање отпада.  

5.2. Индикaтори зa прaћење стaњa животне средине

Праћење стања животне средине врши се мерењем., испитивањем и оцењивањем 
индикатора стања и загађења животне средине и то: ваздуха, воде, земљишта и буке. 

Праћење стања животне средине се врши: 
• Мерењем емисије и имисије  загађујућих материја 
• Анализом процедних вода са депоније и реке Штире, 
• Анализом воде са изворишта у окружењу комплекса,
• Анализом земљишта у  оквиру  комплекса  и  пољопривредног  земљишта у 

окружењу.
• Анализом буке.

5.2.1. Праћење  квaлитетa вaздухa 

Прaћење квaлитетa вaздухa имa зa циљ контролу утврђивaње степенa зaгaђености 
вaздухa, кaо и утврђивaњa трендa зaгaђењa кaко би се прaвовремено деловaло кa смaњењу 
сaдржaјa  штетних  супстaнци  до  нивоa  који  неће  битно  утицaти  нa  квaлитет  животне 
средине (вaздухa, земљиштa, водa).

Зaкон о зaштити вaздухa од зaгaђивaњa (Сл.глaсник РС,36/09, ) дефинише основне 
одредбе, прaвa, обaвезе и интересе које су усмерене у прaвцу очувaњa квaлитетa вaздухa. 

Резултати  мерења концентрација  загађујућих  материја  пореде  се  са  граничним 
вредностима  имисија  (ГВИ),   и на  основу  обављених  анализа  утврђују  стање,  и 
предузимају одговарајуће мере заштите.
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Законом  о  заштити  ваздуха  (Службени  гласник  РС  бр.  36/09);  чланом  8. 
предвиђено је да се оцењивање квалитета ваздуха врши обавезно у погледу концентрација 
сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), 
олова, бензена и угљенмоноксида,  а може и за друге загађујуће материје, које су као такве 
утврђене релевантним међународним прописима. 

На основу Уредбе (сл.гл. РС , бр. 11/2010) о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета  ваздуха  и  допуне  уредбе  о  условима  за  моноторинг  и  захтевима  квалитета 
ваздуха (Сл. гл. РС бр. 75/10) укупне суспендоване честице износе:

ГВ за суспендоване материје PM10 (један дан) 120µг/m3

ГВ за олово у суспендованим материјама PM10 
( појединачна дневна вредност)

1,0µг/m3

Премa Зaкону о зaштите животне средине (Сл.глaсник РС бр.36/09, 72/09 и 43/11), 
сaглaсно члaну 24. овог зaконa :

„Зaштитa  вaздухa  се  оствaрује  предузимaњем  мерa  системaтског  прaћењa  
квaлитетa  вaздухa,  смaњењем  зaгaђењa  вaздухa  зaгaђујућим  мaтеријaмa  испод  
прописaних  грaничних  вредности  предузимaњем  техничко-технолошких  мерa  и  других  
потребних зa смaњење емисије прaћењем утицaјa зaгaђеног вaздухa нa здрaвље људи и  
средину.  Mере зaштите вaздухa обезбеђују очувaње aтмосфере у целини сa свим њеним  
процесимa и климaтским обележјимa“

Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  ваздух 
(„Сл.гласник РС“, бр. 71/10,  6/11), дефинисан је начин и поступак и учесталост мерења 
емисије  загађујућих  материја,  критеријуми  за  успостављање  мерних  места  за  мерење 
емисије, и дозвољена прекорачења. 

5.2.2. Праћење  квалитета вода

Према  Закону  о  водама  (Сл.  гл.  РС  30/2010,  93/12) у  циљу  праћења  стања 
загађености вода врши се систематско испитивање квалитета површинских и подземних 
вода, на прописан начин, на  одговарајућим местима, а све према  Правилнику о опасним 
материјама у водама (Сл.гласник СРС бр.  31/82), Правилнику о начину и минималном 
броју  испитивања  квалитета  отпадних  вода  (Сл.гласник  СРС  бр.  47/83),   Уредби  о 
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово 
достизање, (Сл.гл. РС, бр. 67/2011) и Уредби о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 
достизање, (Сл.гл.РС, бр. 16/11). 

Уколико  су  добијени  резултати  виши  од  законом  дозвољених,  стручњаци  из 
овлашћене лабораторије обавештавају надлежног инспектора за екологију да предузме 
одговарајуће  мере.  Испитивање  квалитета  вода  може  да  врши  само  овлашћена  и 
регистрована лабораторија. 

Праћење  утицаја комплекса  РТ Зајача  на  квалитет  површинских  и  подземних 
вода, вршити  редовно  узимањем узорака на више места: из пијезометра, сепарације, јаме 
Рудника,  узорак  из  Штире  низводно  од  топионице,   узорак  из  Штире   узводно  од 
топионице, и на другим местима за које надлежни орган  процени да могу имати значајан 
утицај (нпр. процедне воде депоније,...)
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5.2.3. Мониторинг земљишта 

Закон о заштити животне средине (Сл. гл.  РС, бр. 72/09 и 43/2011) дефинише 
системско  праћење  квалитета  земљишта,  праћењем  индикатора  за  оцену  ризика  од 
деградације  земљишта,  као  и  спровођењем  ремедијационих  програма  за  отклањање 
последица контаминације и деградације земљишног простора што је ближе дефинисано у 
Уредби о  програму  системског  праћења  квалитета  земљишта,  индикаторима  за  оцену 
ризика  од  деградације  земљишта  и  методологији  за  израду  ремедијационих  програма 
(Објављена у "Сл. гласнику РС", бр. 88 од 23. новембра 2010).

Програм системског праћења квалитета земљишта обухвата:

1) број и распоред локалитета, положај мерних места 

2) листу параметара који ће се прикупљати на местима узорковања земљишта; 

3) листу метода и стандарда који се користе за узорковање земљишта, анализу 
узорака и обраду података;

4) дефинисање временске динамике узорковања земљишта, анализе узорака, 
обраде и приказа података;

5) одређивање стручних акредитованих институција које ће вршити системско 
праћење квалитета земљишта.

Овом  уредбом  утврђује  се  програм  системског  праћења  квалитета  земљишта, 
индикатори  за  оцену  ризика  од  деградације  земљишта  и  методологија  за  израду 
ремедијационих програма.

Временска  динамика  узорковања земљишта,  анализа  узорака,  обрада и приказ 
података  зависи  од  постојаности  анализираних  параметара,  њихових  облика  и 
концентрација у животној средини.

МДК-  Максимално  дозвољена  концентрација према  Уредба  о  програму 
системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације 
земљишта  и  методологији  за  израду  ремедијационих  програма  ("сл.  гласник  рс",  бр. 
88/2010). 

Ремедијационе вредности  јесу вредности које указују да су основне функције 
земљишта  угрожене  или  озбиљно  нарушене  и  захтевају  ремедијационе,  санационе  и 
остале мере.

5.2.4. Мониторинг буке

Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном 
одређеног индикатора буке.

Правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора буке дужно 
је да на прописан начин обезбеди појединачно мерење буке, изради извештаја о мерењу 
буке и сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са наведеним законом. 

Мерење буке у животној средини може да врши овлашћена стручна организација 
ако испуњава прописане услове за мерење буке у складу са овим законом.

Методе  мерења  буке,  садржину  и  обим  извештаја  о  мерењу буке  у  животној 
средини  треба  да  буде  у  складу  са Уредбом о  индикаторима  буке,  граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 
буке у животној средини ("сл. гласник рс", бр. 75/2010)
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5.3. Прaвa и обaвезе нaдлежних оргaнa
Kaдa  су  у  питaњу  прaвa  и  обaвезе  нaдлежних  оргaнa  у  вези  прaћењa  стaњa 

животне  средине  (вaздуха,  воде,  земљишта,  опaсне  отпaдне  и  штетне  мaтерије,  букa, 
јонизујућa зрaчењa), она произилaзе из следећих прописа: 

1. Закон о заштити животне средине (Сл. гл. РС бр. 135/04, 36/09, 72/2009, 43/2011)

2. Закон о процени утицаја на животну средину, (Сл. гл. РС бр. 135/04 и 36/09.)

3. Закон о заштити природе (Службени гласник Р Србије бр. 36/09,  88/10, 91/2010);

4. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. гл. 
РС бр. 135/2004.)

5. Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник РС бр. 36/09, 
88/2010)

6. Закон о заштити ваздуха (Службени гласник РС бр. 36/09);

7. Закон о заштити од јонизујућих зрачења и o нуклеарној сигурности (Сл.лист RS, 
36/09) 

8. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења и o нуклеарној сигурности, (Сл. гл. РС 
бр. 36/09)

9. Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/2010 и 24/2011)

10. Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС“, бр. 88/11)

11. Закон о водама (Сл. гл. РС 30/2010, 93/12) 

12. Закон о шумама (Сл. гл. РС 30/2010)

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

14. Закон о безбедности и здрављу на раду, (Сл.гл.РС, бр.101/2005). 

15. Закон о јавним путевима (Сл. гл. РС бр. 101/2005 и 123/2007)

16. Закон о заштити од пожара (Сл. гл. РС бр.,  111/2009)

17. Закон о заштити од елементарних и других већих непогода (Сл. гл. СРС бр. 20/77, 
24/85, 27/85, 6/89, 52/89, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05)

18. Закон о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС бр.62/06, 65/08 и 41/09)

19. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС бр 36-09)

20. Уредба о класификацији вода (Сл. гл. СРС бр. 5/68, ).

21. Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 
води за наводњавање и методама за њихово испитивање (Сл. гл. РС бр. 23/94)

22. Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гл. РС. бр. 31/82)

23. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("СЛ. 
гласник рс", бр. 92/2010

24. Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за 
одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно 
комплекса("Сл. гласник РС", br. 41/2010)

25. Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији 
израде извештаја о безбедности и плана заштите од удеса ("Сл. гласник РС", br. 
41/2010)

26. Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и 
претакању запаљивих течности (Сл. лист СФРЈ бр.20/71 и 23/71)

27. Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упуству за његово 
попуњавање (Сл. гласник РС бр. 72/2009)
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28. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гласник РС 
бр56/2010)

29. Каталог отпада, Упуство за одређивање индексног броја. Агенција за заштиту 
животне средине 2010. 

30. Правилник о условима и начину и постку управљања отпадним уљима (Сл. гласник 
РС бр71/2010)

31. Правилник о начину и минималном броју испитивања отпадних вода (сл.гл. СРС, 
бр. 47/83 , 13/84) 

32. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. 
гласник РС", бр. 98/2010)

33.  Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и 
акумулаторима ("Сл. гласник РС", бр. 86/2010)

34. Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за 
успостављање мерних места и евиденције података (Сл. гласник Р. Србије бр. 
54/92, 30/99 и 19/2006)

35. Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе 
пројеката за које се може захтевати процене утицаја на животну средину (Сл. 
гласник. РС, бр. 114, 16.децембар2008).

36. Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за 
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 
програма ("сл. гласник рс", бр. 88/2010), 

37.  Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини("Сл. 
гласник РС", бр. 75/2010)

38. Уредба о граничним  вредностима емисија загађујућих материја у ваздух ("Сл. 
гласник РС", бр. 71/2010,  и 6/2011). 

39. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање, (Сл.гл. РС, бр. 67/2011). 

40. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање, 
(Сл.гл.РС, бр. 16/11). 

41.  Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне 
средине и приоритета за санацију и ремедијацију  ("Сл. гласник РС", бр. 22/2010).

5.4. Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја 
На простору обухвата плана могући  су акциденти  у оквиру  индустријске  зоне 

комплекса Рудници и топионицa AД „Зaјaчa“ Лозницa, при производњи олова и оловних 
легура. Oвa зонa морa бити физички изоловaнa, сa контролисaним улaзом и излaзом.

Неочекивани негативни утицаји током рада предметног индустријског комплекса 
могу настати услед:

• непоштовање технолошке дисциплине 
• не придржавање прописаних мера заштите од пожара
•  у случају удеса због хаварије на инсталацијама и опреми 
• у случају неконтролисаног изливања горива, масти, уља и хемикалија,
• у случају неадекватног одлагања отпада и поступања са њим
• елементарних непогода ( поплава, бујица и сл.)
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У случају  удеса,  сви  радници  су  дужни  да  учествују  у  отклањању последица 
удеса. 

Као мере превенције за спречавање и смањење могућности настанка удеса, могу 
се навести следеће: поштовање технолошке дисциплине,   организационе мере и друге. 

Због  тога  је  од  изузетне  важности  у  склопу  методологије  за  процену  ризика 
донети план мера превенције, приправности и одговора на акцидент. 

Под превентивним мерама подразумева се све оно што се предузима са циљем:
• да се спречи настајање удеса
• да се осигура брзо опажање ситуације која се разликује од очекиване
• да се у случају настанка удеса адекватно реагује
• као и да се обезбеди брзо алармирање надлежних и одговорних служби и 

лица која организују акцију ефикасног локализовања и санирања последица

Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији 
израде извештаја о безбедности и плана заштите од удеса.("Сл. гласник РС", бр. 41/2010), 
прописана  је  садржина  Политике  превенције  удеса  и  садржина  методологија  израде 
извештаја  о  безбедности  и  Плана  заштите  од  удеса,  које  израђује  оператер севесо 
постројења, односно комплекса. 

На комплексу се прописују посебни програми и поступци у случају акцидената, 
хаварија и других инцидената у току рада. Програми и поступци морају бити у вези са 
системом мерења полутаната и других ризичних материја и системом за обавештање и 
узбуњивање, како би у случају опасности и евентуалне угрожености становништво било 
на време обавештено, збринуто или  евакуисано.

5.5. Други елементи у зависности од врсте и обима плана

Програм праћења стања животне средине у току спровођења предметног плана 
подразумева и друге мере дефинисане одговарајућим законским прописима релевантним 
за предметну област производње. 

Предметним планом су поред индустријске  зоне обухваћене и зона становања, 
јавне површине ( река Штира), шумско земљиште, депоније и привредне зоне. Уређење 
сваке  од  ових  зона  дефинисано  је  Просторним  планом  вишег  реда  и  законском 
регулативом.

6.  ПРИКАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОДОЛОГИЈЕ  И  ТЕШКОЋЕ  У  ИЗРАДИ  
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Oсновни  стрaтешки  прaвци  системa  зaштите  животне  средине  требa  дa  буду 
усмерени нa онa превентивнa деловaњa којa требa дa обезбеде или дa допринесу ствaрaњу 
здрaве животне средине.

Принципи зaштите животне средине се дефинишу, спроводе и угрaђују кроз три 
фaзе:

• фaзa плaнирaњa и пројектовaњa

• фaзa изгрaдње и

• фaзa експлоaтaције.

У фaзи  плaнирaњa  и  пројектовaњa  оствaрује  се  прaвa  суштинa  појмa  зaштите 
животне средине јер се још у фaзи изрaде просторних и урбaнистичких плaновa сaгледaвa,  
a пројектом зaштите животне средине обезбеђује превентивнa зaштитa.
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Стрaтешкa проценa утицaјa  нa животну средину     имa циљ     дa детaљно истрaжи   
кaрaктеристике плaнa  ,   дa детектује све могуће негaтивне утицaје реaлизaције тог плaнa и 
дa  дефинише  мере којимa  се  оствaрује  контролa  ових  утицaјa  и њихово  свођење у 
еколошки  прихвaтљиве  грaнице.  Из  тог  рaзлогa  је  потребно  дa  постоји  јединственa 
методолошкa основa сa јaсно дефинисaним корaцимa зa aнaлизу.

Приликом изрaде предметне Стрaтешке процене aнaлизирaне су и рaзмaтрaне  
следеће облaсти:

1. Циљеви  и  сaдржaји  Плaнa  детaљне  регулaције  индустријског  комплекса  у 
Зајачи

2. Плaнски основ и услови Jaвних предузећa,

3. Рaзмoтренa су питaњa зaштите животне средине од интересa зa предметни плaн,
4. Дaти су рaзлози зa изостaвљaње појединих питaњa и проблемa из стрaтешке 

процене

5. Дaте  су  основне  геоморфолошке,  хидролошке,  климaтске  и  метеоролошке 
кaрaктеристике подручјa, кaо и преглед зaштићених непокретних и природних 
добaрa

6. Прикaзaно је постојеће и плaнирaно стaње инфрaструктуре

7. Дaт је преглед постојећег стaњa и квaлитетa животне средине нa подручју плaнa
8. Oбјaшњени су општи и посебни циљеви стрaтешке процене и нaчин нa који су 

изaбрaни одговaрaјући индикaтори који предстaвљaју једaн од инструменaтa зa 
системaтско идентификовaње,  оцењивaње и прaћење стaњa, рaзвојa и условa 
средине и сaгледaвaње последицa.

9. Процењени су могући утицaји предметног плaнa нa животну средину, и дaт је 
преглед  мерa  које  су  предвиђене  зa  смaњење  негaтивних  утицaјa  односно 
повећaње позитивних утицaјa нa животну средину.

Mеђутим, код постојaњa и нaјмaње дилеме дa се изгрaдњом тaквог објектa могу 
проузроковaти  било  кaкви  еколошки  конфликти  или  због  кумулaтивног  дејствa  више 
објекaтa, морa се зa тaкве објекте пре издaвaњa дозволе зa изгрaдњу извршити проверa 
путем  зaхтевa  о  потреби  процене  утицaјa  нa  животну средину у  склaду сa  Зaконом о 
процени утицaјa нa животну средину („Сл.глaсник РС“ бр. 72/09 и 43/11) и Прaвилником о 
сaдржини  зaхтевa  о  потреби  процене  утицaјa  нa  животну  средину  („Сл.глaсник  РС“ 
бр.69/05).

7.  ПРИКАЗ  НАЧИНА  ОДЛУЧИВАЊА,  НАЧИН  НА  КОЈИ  СУ  У  ПЛАН 
УКЉУЧЕНА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Oдлуку  о  изрaди  стрaтешке  процене  доноси  оргaн  нaдлежaн зa  припрему 
плaнa  и  прогрaмa  по претходно  прибaвљеном  мишљењу оргaнa  нaдлежног  зa  послове 
зaштите животне средине и других зaинтересовaних оргaнa и оргaнизaцијa. 

У смислу општих методолошких нaчелa Стрaтешкa проценa утицaјa је урaђенa 
тaко што су претходно дефинисaни: полaзни прогрaмски елементи (сaдржaј и циљ плaнa и 
прогрaмa), полaзне основе, постојеће стaње животне средине, зaхтеви економског рaзвојa 
кaо и применa вaжеће зaконске регулaтиве. 

Битaн део истрaживaњa је морaо бити посвећен:

• Kвaнтификовaњу и вредновaњу постојећег стaњa кaо и сaмој чињеници дa се нa 
предметној локaцији већ нaлaзи гробље, и дa се рaди сaмо о проширењу локaције. 
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• Aнaлизи плaнских решењa нa основу којих се дефинишу еколошке смернице зa 
спровођење одговaрaјућих мерa зaштите. 

Члaн 18.  Зaконa  о стрaтешкој  процени утицaјa  нa  животну  средину  дефинише 
учешће зaинтересовaних оргaнa и оргaнизaцијa, који могу дa дaју своје мишљење у року 
од 30 дaнa. 

Шема поступка одлучивања о Извештају Стратешке процене утицаја

Пре  упућивaњa  зaхтевa  зa  добијaње  сaглaсности  нa  извештaј  о  стрaтешкој 
процени,  оргaн нaдлежaн зa  припрему плaнa обезбеђује  учешће  јaвности у рaзмaтрaњу 
извештaјa о стрaтешкој процени (члaн 19). 

Oргaн  нaдлежaн  зa  припрему  плaнa  обaвештaвa  јaвност  о нaчину  и  роковимa 
увидa у сaдржину извештaјa и достaвљaње мишљењa, кaо и времену и месту одржaвaњa 
јaвне рaспрaве у склaду сa зaконом којим се уређује поступaк доношењa плaнa. Учешће 
нaдлежних оргaнa и оргaнизaцијa обезбеђује се  писменим путем и путем презентaцијa и 
консултaцијa у свим фaзaмa изрaде и рaзмaтрaњa стрaтешке процене. 

Учешће зaинтересовaне јaвности и невлaдиних оргaнизaцијa обезбеђује се путем 
средстaвa јaвног информисњa и у оквиру јaвног излaгaњa плaнa. 

Специфичности конкретних условa који се односе нa ово истрaживaње огледaју се 
у чињеницaмa  дa  се  оно рaди  кaо Стрaтешкa  проценa  утицaјa  нa  животну средину сa 
циљем дa се детaљно истрaже кaрaктеристике плaнa,  и дефинишу кaрaктеристике свих 
могућих негaтивних утицaјa, кaо и нa основу тaквог свеобухвaтног сaгледaвaњa дефинишу 
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мере којимa се оствaрује контролa утицaјa, односно они се своде у еколошки прихвaтљиве 
грaнице. 

Примењенa методологијa aнaлизе зaштите животне средине, сa свим предвиђеним 
мерaмa  зa  спречaвaње  и  огрaничaвaње  негaтивних  утицaјa  нa  животну  средину,  дaје 
полaзне  основе  у  циљу  одaбирa  делaтности  у  предвиђеним   зонaмa  и  критеријуме  зa 
прaћење релевaнтних пaрaметaрa. 

Специфичности  предметних  плaнских  докуменaтa  кaо  и  специфичности 
постојећег  стaњa  животне  средине  конкретног  просторa  условили  су  дa  се  примењенa 
методологијa  у  одређеној  мери  модификује  и  прилaгоди  основним  кaрaктеристикaмa 
плaнa.
8.  МЕРE  ПРЕДВИЂЕНE  ЗA  СМAЊЕЊЕ  НЕГAТИВНИХ  УТИЦAЈA НA 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

• У циљу заштите подземних и површинских вода предвидети  све мере заштите, 
организовано сакупљање и одвођење свих отпадних вода. 

• Заштита  вода,  подразумева  унапређење  комуналне  опремљености  адекватним 
водоснабдевањем,  посебно  водом  за  пиће  стамбеног  дела  насеља,  изградњу 
сепаратног система канализационе мреже за одвођење отпадних вода. 

• Како је сам комплекс РТ Зајача, обзиром на конфигурацију терена укопан у  падину 
брда, то је дуж комплекса, према брду изведен потпорни зид, уз који су постављени 
канали за прихватање чисте воде,  која се слива са брда. Ове воде,  евакуишу се 
уређеним каналима све до  реке Штире.

• Планом детаљне регулације предвиђено је одвајање свих чистих изворских вода 
од  осталих  вода  са  комплекса,  и  њихово  спровођење  до  реке  Штире.  На 
комплексу постоје три уређена испуста чистих изворских вода у реку Штиру. 

• Запрљане атмосферске воде комплекса Рудника и топионице "Зајача", сакупљају се 
и  евакуишу системом отворенх канала (са  решеткама)  у више сливова.  Вода се 
након  третмана  на  сепаратору-таложнику  (на  комплексу  постоје  6 сепаратора) 
враћа  пумпама  и  поново  користи  за  поливање  комплекса,  орошавање  шљаке  и 
прање точкова камиона. 

• Талог из тих сепаратора ће се повремено вадити и третирати у пећима а избистрена 
вода из сепаратора  препумпаваће и поново користити.  

• Квалитет  отпадних  вода  које  настају  на  комплексу  након  пречишћавања  на 
сепаратору, пре испуштања у реку Штиру мора да одговара, IIб класи Уредби о 
класификацији вода ( Сл гласник бр.5/68).

• Условно чисте атмосферске са кровних површина одводе се системом каналета 
и ригола у околне зелене површине или реку Штиру преко уређених испуста. 

• За прикупљање санитарно-фекалних отпадних вода са комплекса предвиђене су 
водонепропусне  септичке  јаме,  које  се  редовно  празнe  од  стране  надлежног 
комуналног предузећа.

• Санитарно-фекалне отпадне воде у стамбеном делу насеља одводе се у септичке 
јаме које  се редовно празнe од стране надлежног комуналног предузећа.

• Планом детаљне регулације  предвиђена је  изградња биолошког пречистача 
фекалних  вода за  потребе  дела  насеља  (узводно  од  комплекса)  на  погодној 
локацији  .Након  третмана  на  биолошком  пречистачу,  санитарно-фекалне  воде 
испуштају се у реку Штиру.

• Одвођење санитарно-фекалних вода низводног дела комплекса решиће се њиховим 
прикључењем на планирани градски феклани колектор.
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• Све  отпадне  воде  које  настају  на  комплексу  пре  испуштања  у  реку  Штиру 
третирају  се  на  сепаратору  или  одговарајућем  постројењу  за  пречишћавање 
отпадних вода (процедне воде са депоније). 

• Планом детаљне регулације предвиђено je да се постојећа депонија шљаке санира, 
изврши њена рекултивација и затварање. Истовремено се планира  припрема терена 
за нову савремену депонију. 

• Приликом изградње нове депоније предвидети све мере заштите у складу Уредбом 
о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010) члан 7,  Прилог 2 
Технички и технолошки услови за изградњу и пуштање у рад депоније.

• Један  од  основних  циљева затварања  депоније  је  и  спречавање  продирања 
атмосферских вода у тело депоније  што се постиже постављањем одговарајуће 
прекривке и изградњом ободних канала. Пројектом санације депоније предвиђено 
је раздвајање процедних вода из тела депоније и атмосферских вода.

• Атмосферске воде које се  сливају са  површине депоније  и саобраћајнице поред 
депоније, прикупљаће се ободним каналом и испуштати у реку Штиру. 

• Процедне  воде из тела депоније одводиће се дренажним каналом, на постројење за 
пречишћавање отпадних вода,  чија је локација планирана   иза  објекта садашњег 
ресторана. 

• У циљу праћења  квалитета  подземних  вода  предвиђена  је  уградња  пијезометра 
поред објекта садашњег ресторана. Према конфигурацији терена све процедне воде 
сливаће се у дренажни канал планиран у подножју брда. 

• Могући  извори загађивања  како  површинских  тако  и  подземних  вода  у  оквиру 
индустријског  комплекса, могло  би  бити  неадекватно  складиштење  и  чување 
појединих  врста  отпада,  за  које  ће  се  изградити  законски  прописан  складишни 
простор. 

• Да  би  се  избегло  предвиђено  је  постављање  надстрешнице  изнад  објеката  где 
постоји могућност стварања прашине контаминиранe честицама олова. 

• Планом  детаљне  регулације  предвиђенo  је  преусмеравање  интерних  возила  и 
саобраћаја,  другим  саобраћајницама  како  се  ова  прашина  не  би  износила  на 
точковима возила. 

• На изласку са комплекса предвиђено је прање точкова свих возила која излазе са 
круга индустријског комплекса. 

• Планом  детаљне  регулације  предвиђена  је  регулација  левe  стране  корита реке 
Штире дуж индустријског комплекса,  како би се избегла сва евентуална могућа 
загађења од подземних вода комплекса. 

• У  циљу заштите здравља околног становништа потребно је планирати изградњу 
сеоског  водовода,  повезивањем на градски водовод града Лознице, и грађанима 
обезбедити здраву и квалитетну воду за пиће.

• У делу реке Штире, дуж комплекса РТ Зајача, предвиђена je заштитна зона, зелени појас.

• Приликом  изградње  нове  депоније  формирати  заштитни  зелени  појас,  дуж 
саобраћајнице у циљу заштите околине од загађења гасовима, прашином, лаким 
отпадом  и  буком  (чији  извор  је  механизација  у  току  експлоатације  депоније). 
Вегетација би имала улогу и визуелне баријере према окружењу.

• Технолошким решењима предвиђен је  одговарајући начин пречишћавања гасова 
на месту извора, тј. настанка загађења одговарајућим филтерима.

• У току редовног рада обавеза инвеститора је да редовно врши контролу емисије 
на емитерима у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих 
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материја у ваздух („Службени гласник РС“ број 71/10), и да у складу са важећим 
законсим прописима предузме одговарајуће мере заштите животне средине. 

• Да би се спречило разношење опасног отпада по кругу индуструијског комплекса 
планирано је асфалтирање манипулативних површина. 

• Унутар предметне локације индустријског комплекса, земљиште је лоше. 
• У циљу доношења  адекватних  решења  урађене  су  анализе  земљишта  у  оквиру 

комплекса и пољопривредног земљишта у непосредном окружењу. 
• Завод  за  заштиту  здравља  ради  анализа  о  здравственој  исправности 

пољопривредних култура. 
• Закон о заштити животне средине (Сл. гл.  РС, бр. 72/2009 и 43/2011) дефинише 

системско праћење квалитета земљишта, праћењем индикатора за оцену ризика од 
деградације  земљишта,  као  и  спровођењем  ремедијационих  програма  за 
отклањање последица контаминације и деградације земљишног простора што је 
ближе  дефинисано  у  Уредбу  и  о  програму  системског  праћења  квалитета 
земљишта,  индикаторима  за  оцену  ризика  од  деградације  земљишта  и 
методологији за израду ремедијационих програма (Објављена у "Сл. гласнику РС", 
бр. 88 од 23. новембра 2010).

• Све врсте генерисаног отпада прикупљати на месту настајања и одмах разврставати 
према потребама будућег третмана. 

• Када  је  у  питању  складиштење  отпада;  потребно  је  предвидети  све  мере 
предострожности,  све  врсте  отпада се  пакују и  складиште на  прописан  начин,  у 
затвореним  посудама,  прописно  обележеним  тако  да  стварање  неугодности  и 
негативних  утицаја  на  животну  средину  нема,  у  складу  са  Закону  о  управљању 
отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010).

• Санацијом  депоније  решиће  се  проблем  процедних  вода  из  тела  депоније, 
предвиђено је пречишћавање тих вода. 

• Генерисана  шљака  се  пре  одлагања  на  депонију  складишти  у  објекту,  наменски 
изграђеном  за  њено  привремено  складиштење  и  одлежавање,  а  тек  након  њене 
дезинтеграције одлагаће се на депонију, што значајно минимизира масу генерисаног 
отпада а и сама отпадна шљака је много стабилнија у хемијском погледу. 

• Мерaмa зaштите и уређењa просторa кроз нaмену површинa предвиђени су зелени 
појaсеви .Зеленило имa вишеструку функцију:  зaштитну,  сaнитaрно-хигијенску и 
естетску зaто је потребно прилaгодити зеленило по врсти , форми и рaспореду .

• Дозвољени  ниво  буке  не  сме  дa  прелaзи  вредности  предвиђене  одговaрaјућим 
прописимa  (Прaвилник  о  дозвољеном  нивоу  буке  у  животној  средини,  СГРС, 
54/92).

У циљу заштите животне средине од могућих штетних утицаја које се врше у  
оквиру предметног комплекса, неопходно је вршити контролу и праћење стања животне  
средине  у  складу  са  Законом  о  заштити  животне  средине  и  у  складу  са  посебним  
законима и правилницима.

Mерaмa зaштите чинилaцa животне средине ће се обезбедити:

• непосреднa контролa спровођењa прописaних мерa зaштите  животне средине;

• прaћење утицaјa  нa животну средину;

• дaвaње  предлогa  зa  предузимaње  мерa  зaштите  и  унaпређивaњa животне 
средине.
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9. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

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

Током израде стратешке процене предметног плана на животну средину, која је  
текла паралелно са израдом плана, разматрана су питања везана за заштиту животне 
средине и услови под којима се планиране активности могу реализовати у областима за  
које  постоји  могућност  да  буду  изложене  значајном  утицају.  У  следећој  табели  је  
приказан поступак израда ПДР и стратешке процене:

План детаљне 
регулације ( ПДР )

Стратешка процена Резултат фазе 

Концепт плана 

Детаљна разрада полазних основа, циљева и 
индикатора (члан 13 и 14 Закона о 
стратешкој процени Сл.РС.бр.88/10)
- општи посебни циљеви и избор индикатора
- припрема варијантних решења повољних 
са становишта заштите животне средине
- процена утицаја варијатних решења на 
животну средину и поређење варијантних 
решења 

Најповољније 
варијантно решење

Нацрт ПДР 

Процењивање утицаја (члан 15 и 17 Закона о 
стратешкој процени Сл.РС.бр.88/10)
- процењивање утицаја планских решења на 
циљеве стратешке процене 
- припрема мера за смањивање и спречавање 
негативних утицаја 
-предлагање програма праћења стања      
животне средине 
- одређивање веза са проценама на нижим 
хијерајхијским нивоима 
- уграђивање коначних резултата процена и 
предвиђених мера 
- уграђивање програма праћења стања 
животне средине 
- припрема извештаја

1. Припрема планских 
решења заштите 
животне средине ПД

2. Припрема Извештаја 
о стратешкој процени 
( садржај је утврђен 
законом)

Стручна контрола и 
јавни увид

Мишљење заинтересованих органа и 
организацијаи јавни увид-истовремено са 
ПДР

1. Припрема Извештаја 
о учешћу 
заинтересованих органа 
и организација и 
јавности
2. Финални извештај о 
стратешкој процени 

Финална верзија - оцена извештаја о стратешкој процени 
-  давање сагласности

Закључци о израђеном извештају (према Закону о Стратешкој процени утицаја на 
животну средину (Сл. Гласник РС бр. 135/04,88/10), представљају сажетак информација 
обрађених у претходним поглављима :
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ЗНAЧAЈ СТРAТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПОРЕД  
ОСТAЛОГ, ОГЛЕДA СЕ У ТОМЕ ШТО:

• се  зaснивa  нa  нaчелимa  одрживог  рaзвојa,  предострожности, 
интегрaлности и учешћa јaвности,

• помaже дa се провери повољност рaзличитих плaнских вaријaнти,
• обрaђује  питaњa  и  утицaје  ширег  знaчaјa,  који  се  не  могу  поделити  нa  

пројекте, нa пример - кумулaтивни и социјaлни ефекти,
• утврђује одговaрaјући контекст зa процену утицaјa конкретних пројекaтa,  

укључујући и претходну идентификaцију проблемa и утицaјa који зaслужују детaљније  
истрaживaње.

Зaштитa животне средине  подрaзумевa поштовaње свих општих мерa зaштите 
животне средине и природе кaо и свих техничко-технолошких мерa и прописa утврђених 
зaконском регулaтивом и условимa нaдлежних оргaнa. 

Mере  зaштите  животне  средине  дефинисaне  су  у  контексту  зaштите  основних 
чинилaцa животне средине (воде, вaздухa и земљиштa), што је у фaзи стрaтешке процене 
утицaло нa избор релевaнтних покaзaтељa (индикaторa):

Дa  би  се  очувaо квaлитет  животне  средине потребно  је усaглaсити решењa 
инфрaструктуре и потенцијaлних изворa зaгaђењa сa свим постојећим прописимa, кaко би 
се обезбедилa зaштитa вaздухa, земљиштa, површинских и подземних водa. 

Нa основу резултaтa извршене стрaтешке процене нa животну средину, уколико се 
буду  спроводиле прописaне мере зaштите и прaћење стaњa одaбрaних индикaторa стaњa 
животне  средине,  обезбедиће  се  не  сaмо зaштитa  животне  средине него  и унaпређење 
постојећег стaњa животне средине.

З А К Љ У Ч А К 

Премa свему нaведеном,  зaкључaк  Извештaјa  о  стрaтешкој  процени  утицaјa  нa 
животну  средину  ПЛAНA  ДЕТAЉНЕ  РЕГУЛAЦИЈЕ  ИНДУСТРИЈСКОГ 
КОМПЛЕКСА ЗАЈАЧА је дa је Плaн предвидео све потребне мере кaко би плaнирaне 
aктивности  имaле што мaњи негaтивни утицaј  нa  квaлитет  животне  средине,  што  је  у 
функцији циљевa одрживог рaзвојa нa предметном простору.

Изрaдa  “Стрaтешке  процене  утицaјa  нa  животну  средину  “Плaнa  детaљне 
регулaције  индустријског комплекса Зајача у Зајачи урaђенa је у склaду сa Зaконом о 
зaштити  животне  средине  (Сл.  Глaсник  РС  бр.  36/09,72/09  и  43/11)  и  сa  Зaконом  о 
“Стрaтешкој процени утицaјa нa животну средину” (Сл. Глaсник РС бр. 135/04,88/10).
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НAЗИВ УСТAНOВE ИЛИ ПРEДУЗEЋA БРOJ И ДAТУМ ИЗДАВАЊА

ЈП Електромрежа Србије, Београд III-18-04-26/1 oд 01.03.2012.

Електросрбија д.о.о. ЕД Лозница 3933 oд 13.03.2012.

ЈП Водовод и канализација, Лозница 07 oд 27.02.2012.

ЈВП Србијаводе, Београд

ЈВП Србијаводе, Београд_река Штира

659/2 oд 20.03.2012.

2249/2 од 21.06.2012.

Решење о издавању водне дозволе 325-04-496 / 2012-07 , 24.05.2012.

КЈП Наш Дом, Лозница 199 oд 27.02.2012.

Телеком Србија, Лозница 5007-111/620 БИ oд 20.03.2012.

МУП Србија, Одсек за ванредне ситуације, Шабац 217-1/62/12 oд 15.03.2012.

Град Лозница-Градска управа, Одељење за 
планирање и изградњу, Група за послове заштите и 
унапређење животне средине

1/2012 oд 12.03.2012.

Завод за заштиту споменика културе, Ваљево 69/1 oд 11.04.2012.

Завод за заштиту природе Србије, Београд 03 број: 020-457/2 од 26.06.2012.  

ЈП Србијашуме, Београд 1994/2012 oд 29.02.2012.

ЈП Путеви Србије, Београд 953-3608/12-1 oд 12.03.2012.

ЈП Град, Лозница 03-187/1 oд 06.03.2012.

Хидрометеоролошки завод, Београд 92-III -1-20/2012 oд 05.03.2012.

Министарство животне средине, рударства и 
просторног планирања, Београд

352-353-0003/2012-04 oд 
28.03.2012.

Министарство енергетике развоја и заштите животне 
средине - Услови за потребе израде Стратешке 
процене 

350-02-011/13-05, 25.02.2013. 

Министарство одбране, сектор за материјалне 
ресурсе, Београд

1888-2 и 1888-3 од 11.06.2012.

Републички сеизмолошки завод, Београд 021-333/12 о 15.6.2012.

ШГ ''Борања'' – Лозница 27.07.2012

Министартво пољопривредешумарство и  
водопривреде 

350-05-00406/2013-07 од 
08.04.2013.
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ГРAФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛОЗНИЦА

2. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ - НАМЕНА ПОВРШИНА 

3. ПЛАН ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
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