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Увод
Стратешка процена утицаја на животну средину је документ, али и механизам којим се
обезбеђује одговарајућа заштита животне средине у току припреме докумената којима се
усмерава и планира развој (планова, програма и стратегија). Стратешка процена као комплексан
и целовит процес и поступак треба да обезбеди обавезно сагледавање развојних докумената са
аспекта заштите и да предложи решења и мере којима ће заштита животне средине бити
остварена на оптималан и рационалан начин.
Поступак процене утицаја планова и програма на животну средину и израде Извештаја о
стратешкој процени плана на животну средину је дефинисан Законом о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04и 88/10).
Примена Закона о Стратешкој процени утицаја представља усклађивање националне
легислативе са европском Директивом 2001/42/ЕC о „процени утицаја одређених планова и
програма на животну средину”. Циљ ове директиве је да обезбеди висок степен заштите животне
средине и да допринесе интеграцији захтева за заштитом животне средине при изради и
усвајању планова и програма у циљу промоције одрживог развоја. Еколошка процена је важан
инструмент за интеграцију захтева за заштитом животне средине при изради и усвајању планова
и програма за које се установи да имају значајан утицај на животну средину.
Уговором бр. 86/13 од 30.04.2013. године Јавно урбанистичко предузеће „ПЛАН” Шaбац,
ул. Косте Абрашевића 10 поверило је израду Стратешке процене утицаја на животну средину
ПредузећуECOlogica Urbo DOOКрагујевац, Ул. Саве Ковачевића бр. 3/1.
Израда
Стратешке
процене
утицаја
Плана
генералне
регулације
за
насељено
местоЉубовијапредставља основу заутврђивање обавезујућих, хијерархијски усаглашених
смерница (еколошких захтева) при изради Плана и обезбеђење интеграције заштите животне
средине и одрживог развоја у све фазе израде Плана и дефинисање услова и решења заштите
животне средине у будућем развоју насеља Љубовија. Стратешка процена се ради упоредо са
израдом Плана што је предуслов за благовремено интегрисање захтева везаних за заштиту
животне средине у поступак његове припреме.
Стратешка процене утицаја и процена могућих стратешких утицаја Плана генералне регулације
насеља Љубовија на животну средину подразумева:









анализу природних карактеристика и постојећег стања у границама Плана,
анализу створених вредности, потенцијала и ограничења у простору,
анализу условљености документације вишег реда од битног значаја и утицаја за поступак
стратешке процене утицаја - хијерархијска условљеност,
анализу услова надлежних институција и осталих релевантних услова и захтева,
анализу захтева општинске управе општине Љубовија,
анализу захтева заинтересоване јавности,
плански предлог даљег коришћења и развоја подручја насеља Љубовија,
вредновање предметног подручја, непосредног и подручја ширег окружења са аспекта
могућих ограничења, начина и услова коришћења простора и реализације планираних
садржаја у складу са принципима одрживог развоја.
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1.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја
Стратешка процена утицајаПлана генералне регулације за насељено местоЉубовија на животну
средину је процес који ће обезбедити:
•

•
•

приказ утицаја планираних намена, целина, зона, објеката, функција, садржаја и
планиране линијске и комуналне инфраструктуре на стање и вредности животне средине
у оквиру планског подручја и у окружењу,
имплементацијуобавезујућих еколошких смерницауПлан генералне регулацијеи
применусмерницаимеразаштите животне средине упоступкуимплементацијеПлана.

Поступак Стратешке процене утицаја Плана на животну средину заснован је на:









начелу одрживог развоја - разматрање и укључивање битних аспеката животне
срединеи природних вредности у фази Концепта Плана, Нацрта Плана и усвајања Плана и
утврђивање услова за очување природних вредности, природних и створених ресурса и
животне средине, односно рационално коришћење, као предуслов за остваривање
циљева одрживог развоја насеља Љубовија;
начелу интегралности - укључивање у План услова заштите животне средине,
природних добара, културног наслеђа, природних вредности животне средине, односно
очување, презентација и одрживо коришћење простора;
начелу предострожности - пажљиво планирање различитих намена простора, функција
и садржаја Плана на начин да се спрече или смање негативни утицаји на природне
вредности подручја и животну средину, да се обезбеди њихово рационално коришћење и
свођење на минимум ризик по животну средину;
начелу хијерархије и координације – усвајање обавезујућих смерница Просторног
плана Републике Србије и Просторног плана општине Љубовијеје обавезно и представља
услов за обезбеђивање узајамне координације надлежних и заинтересованих органа у
поступку процене утицаја стратешког карактера, израде Стратешке процене утицаја
Плана и исходовање сагласности на Стратешку процену, кроз консултације,
обавештавања и прибављања мишљења на План и Стратешку процену;
начелу јавности - у циљу информисања јавности о Плану генералне регулације и
његовом могућем утицају на вредност и услове животне средине, услове живота
становништва, као и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме (Концепта
Плана, Нацрта Плана) и доношење (усвајање) Плана, јавност мора, пре доношења било
какве одлуке, као и после усвајања Плана, имати приступ информацијама које се односе
на План.

Као основ за израду Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насеља Љубовија
на животну средину коришћена је следећа документација и подаци:
Oдлукao приступaњу изрaди Плана генералне регулације за насељено место Љубовија,
број 06-249/2009-03 од 10.12.2009.г. („Сл.лист општине Љубовија”, бр. 7/2009);

Oдлукao изрaди стратешке процене утицаја на животну средину за План генералне
регулације за насељено место Љубовија, број 06-350/2009-03 од 10.12.2009.г. („Сл.лист
општине Љубовија”, бр. 7/2009);

Концепт Плана генералне регулације за насељено местоЉубовија;

Нацрт Плана генералне регулације за насељено местоЉубовија;
Планови и остали документи вишег реда од значаја за План генералне регулације
насељаЉубовијаи Стратешку процену утицаја:
 Просторни план Републике Србије („Сл. гласник РС” бр. 88/2010) и Стратешка
процена утицаја;
 Просторни план општине Љубовија („Сл.лист општине Љубовија”, бр. 4/2012);
 НацртПросторног плана (Извештај о извршеној стручној контроли Регионалног
просторног плана заподручје Колубарског и Мачванског управног округа Комисије за
стручну контролу регионалнихпросторних планова, просторних планова подручја
посебне намене и просторних планова општина, бр:350-01-00021/2012-01, од
17.12.2012. године);
 Генерални планнасеља Љубовија („Општински службени гласник” бр. 9/04).


За израду Стратешке процене утицаја, коришћени су и стратешки и развојни документи донети
за општину Љубовија:





2

Локални акциони план за биодиверзитет општине Љубовија (LBAP) 2013.
Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија (SLOR), за период 2013.-2022.
Локални еколошки акциони план општине Љубовија (LEAP), 2007.
Социо-економски програм развоја привреде општине Љубовија, 2009.
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За израду Стратешке процене утицаја Плана на животну средину и Извештаја о Стратешкој
процени утицаја Плана, вредновање простора са аспекта еколошке одрживости и
прихватљивости, избор најбоље понуђеног планског решења и предлагање смерница за ниже
хијерархијске нивое и мера за заштиту животне средине, поштована је следећа законска
регулатива:







































Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и
88/10);
Законопроцениутицајанаживотнусредину („Сл. гласникРС” бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник
РС” бр. 135/04)
Законопланирањуиизградњи(„Сл. Гласник РС” бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и 50/13 - одлука УС);
Законозаштитиприроде („Сл. гласникРС” бр. 36/09, 88/10 и 91/10);
Законокултурнимдобрима („Сл. гласникРС” бр. 71/94);
Законоводама („Сл. гласникРС” бр. 30/10 и 93/12);
Законошумама („Сл. гласникРС” бр. 30/10, 93/12);
Законојавнимпутевима („Сл. гласникРС” бр. 101/05 и 123/07);
Законоуправљањуотпадом („Сл.гласникРС” бр. 36/09 и 88/10);
Законоамбалажииамбалажномотпаду („Сл. гласникРС” бр. 36/09);
Законозаштитиваздуха („Сл.гласникРС” бр. 36/09);
Законозаштитиодбукеуживотнојсредини („Сл.гласникРС” бр. 36/09 и 88/10);
Законозаштитиодпожара („Сл. гласникРС” бр. 37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 92/93, 48/94,
101/05 и 111/09 );
Законозаштитиодјонизујућегзрачењаионуклеарнојсигурности („Сл.гласникРС” бр. 36/09);
Законозаштитиоднејонизујућегзрачења („Сл.гласникРС” бр. 36/09);
Правилникотехничкимнормативимазахидратантскумрежузагашењепожара („Сл. листСФРЈ”
бр. 30/91);
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник
РС”, бр. 31/10, 69/10 и 16/11);
Правилник о компензацијским мерама („Сл. гласникРС” бр. 20/10);
Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС”
бр. 37/2011);
Правилникодозвољенимколичинамаопаснихиштетнихматеријауземљиштуиводизанаводња
вањеиметодамањиховогиспитивања („Сл. гласникРС” бр. 23/94);
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.
гласник РС” бр. 92/10);
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.
98/10);
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласникРС” бр.
56/10);
Правилникоопаснимматеријамауводама („Сл. гласникСРС” бр. 31/82);
Правилниконачинуиминималномбројуиспитивањаквалитетаотпаднихвода
(„Сл.
гласникСРС” бр. 47/83 и 13/84);
Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник СРС” бр. 60/81);
Правилникометодологијизапроценуопасностиодхемијскогудесаиодзагађивањаживотнесре
дине, мерамаприпремеимерамазаотклањањепоследица („Сл. гласникРС” бр. 41/10);
Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр.
72/10);
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Службени гласник РС”, број 72/10);
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 67/11);
Уредба о граничним вредностима емисије приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и рокови за њихово достизање („Сл. гласник
РС” бр. 35/11);
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини(„Сл. гласник
РС”, број 75/10);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух(„Сл. гласник РС”,
број 71/10);
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације за насељено место Љубовија
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Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха(„Сл. гласник РС”, број
11/10, бр. 75/10);
Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);
Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);
Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласникРС” бр. 102/10);
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС” бр. 114/08);

1.1. Преглед садржаја Плана генералне регулацијеза насељено
местоЉубовија
Садржај Плана генералне регулације насеља Љубовијаурађен је у складу са одредбама и
методологијом Законаопланирањуиизградњи(„Сл. гласник РС” бр. 72/09 и 81/09 - исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и 50/13 - одлука УС).
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ- ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
I1. Основни подаци о насељу
I2. Правни и плански оквир
Правни основ
Плански основ
I3. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда и других развојних
докумената
Извод из Просторног плана РСрбије
Извод из Регионалног просторног планазаподручје Колубарског и Мачванског управног округа
Извод из Просторног плана општине Љубовија
Извод из остале документације
I4. Поставке из концепта
II ПЛАНСКИ ДЕО
II.1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II 1.1. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПЛАНА ИКОНЦЕПЦИЈА И ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
II 1.1.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
II 1.1.2. ОБУХВАТ ПЛАНА
II 1.1.3. КОНЦЕПЦИЈА И ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА
II 1.1.4. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
II 1.1.5. ОСНОВНА НАМЕНА ПОВРШИНА
II 1.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ, НАМЕНА ПОВРШИНА, ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И БИЛАНСИ
ПОВРШИНА
II 1.2.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
II 1.2.2. НАМЕНА ПОВРШИНА
II 1.2.3. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
II 1.2.4. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
II 1.2.5. БИЛАНС ПОВРШИНА
II 1.2.6. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
II 1.3. ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ МРЕЖЕ ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
II 1.3.1. САОБРАЋАЈНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМ
Саобраћајне површине
Друмски саобраћај
Динамички саобраћај
Стационирани саобраћај
Пешачки и бициклистички саобраћај
Правила за постављање инсталација поред и испод државних путева
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Станице за погонско гориво
II 1.3.2. КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И ПОВРШИНЕ
II 1.3.2.1.ВОДОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Снабдевање водом
Извориште
Резервоарски простор
Водоводна мрежа
II 1.3.2.2.КАНАЛИЗАЦИЈА
Oдвођење отпадних вода
II 1.3.2.3.ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Хидроенергетика
II 1.3.2.4.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
II 1.3.2.5. ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
II 1.3.2.6.ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА
II 1.3.2.7. СИСТЕМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА
II 1.3.3. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА,
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
II 1.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
II 1.4.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
II 1.4.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
II 1.4.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита ваздуха
Заштита вода
Мере заштите изворишта водоснабдевања
Заштита земљишта
Заштита и унапређење природе, природних добара и предела
Заштита од буке и вибрација
Заштитa од јонизујућих зрачења
Заштита од нејонизујућег зрачења
Управљање отпадом и амбалажним отпадом
Мере за унапређење енергетске ефикасности
Заштита од могућих прекограничних утицаја
II 1.4.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Одбрана од поплава
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности
Превентивне мере заштите у од клизишта и ерозије
Превентивне мере заштите од ветра
Превентивне мере заштите од ветра
Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија:
II 1.4.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ РАЗАРАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРЕБА ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ
Мере заштите од екплозије и пожара
II 1.4.6. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА
Геотехнички рејон I
Геотехнички рејон II
Геотехнички рејон III
Геотехнички рејон IV
II 1.4.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
II 1.4.8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

И

ОБЈЕКТИ

ЈАВНЕ
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ЧИНЕ
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II 1.5. ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА
Израда планске и остале документације
Изградња локација и зона
Изградња појединачних објеката и комплекса
II 1.6.СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Зaхтeви зa изрaдoм дoдaтнe дoкумeнтaциje
Разрада услова дефинисних Планом
Постојећа планска документација и став према стеченим обавезама
Израда планова детаљне регулације
Израда Урбанистичких пројеката
Инфрaструктурна мрежа и објекти
Израда Пројеката препарцелације и парцелације
Пројекат исправке граница суседних парцела
Издaвaњe локацијске дозволе
Посебни услови за додатна претходна истраживања микролокација и изградње објеката са
аспекта природних ограничења
Заштита животне средине
Заштитне зоне и остали услови
II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ
Намена површина
Намена објеката у стамбеним зонама и зони насељског центра
Урбанистички нормативи и параметри по Типичним насељским целинама
Правила грађења
Спрaтнoст
Мaксимaлнe кoтe слeмeнa
Интервенције на постојећим објектима
Oбликoвaњe фaсaдe
Технички стандарди приступачности
Грaђeвинска линиja и општа правила позиционирања објеката
Посебни услови за поједине улице
Формирање грађевинских парцела, правила парцелације и препарцелације и исправке граница
парцела
Паркирање
Правила за јавне просторе
Програм постављања привремених објеката
Зелене површине
Заштита простора и заштитне зоне
Изградња септичких јама
Општа правила за изградњу комуналне инфраструктуре
II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ЗOНA НАСЕЉСКОГ ЦEНТРA, УЖИ ЦЕНТАР-СТАРО ЈЕЗГРО (ТНЦ 1)
ЗOНA НАСЕЉСКОГ ЦEНТРA - УЖИ ЦЕНТАР 2 (ТНЦ 2)
ТНЦ 3-ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
СOЦИJAЛНO УГРOЖEНЕ КAТEГOРИJЕСТАНОВНИШТВА
ТНЦ 4-ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
ТНЦ 5- РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ
ТНЦ 5а и ТНЦ 9а- СТАНОВАЊЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА-ВИКЕНД ЗОНА
ТНЦ 6.8, ТНЦ 6. 8а и 8б -ЗОНА СПOРТСКO-РEКРEAТИВНИХ ПOВРШИНА (ЈАВНЕ НАМЕНЕ)
ТНЦ 7- ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ
ТНЦ 8- ЗОНА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА
ТНЦ 9- ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКСИ
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И ВИКЕНД ЗОНЕ
ТНЦ 11- КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ И УСЛУГЕ
ТНЦ 12 - РАДНЕ ЗОНЕ
ТНЦ 13-РАДНА ЗОНА СА СТАНОВАЊЕМ (МЕШОВИТА ЗОНА)
ТНЦ 14- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ- Јавно насељско зеленило
ТЦ 15 -ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
ТЦ 16- ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE, ОСТАЛО
(ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА ДОМАЋИНСТВА)
ТЦ 17-РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА(ВОДА И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ)

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
Постојеће стање:
1д-Граница обухвата
грађевинског реона

урбанистичког

плана,

катастарске

општине

и

граница

постојећег

2д-Карта геотехничких рејона
3д-Постојећа намена површина
Планирано стање:
1-Граница обухвата
грађевинског реона

урбанистичког

плана,

катастарске

општине

и

граница

планираног

2-Планирана намена површина и типичне насељске целине
3-Регулација и нивелација саобраћаја, водотокова и јавних површина и
3а-Списак геодетских координата, осовинских и темених тачака са нивелационим котама
3б-Попречни профили саобраћајница
4-Урбанистичка регулација са грађевинским линијама
5-План водовода
6-План канализације
7-Планелектро мреже
8-План електронских комуникација
9-План гасоводне мреже
10-Спровођење плана и даља планска разрада
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1.2. Карактеристике и циљеви Плана генералне регулације
1.2.1. Обухват Плана
Љубовија се налази у подрињској регији, непосредно поред реке Дрине, а у долини реке
Љубовиђе и њеног ушћа, уз државни пут Iб реда (Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта).
Насеље има око 5 541 становникаи центар је општине Љубовија. Општина Љубовија по попису
2011. године има 14 469 становника, 29 сеоских насеља од којих су највећа Доња Љубовиђа и
Црнча. За слику централног насељаЉубовија карактеристична је непосредна близина насеља
Читлук, Стара Љубовија и Доња Буковица, која немају „градски“ карактер, а у којима се налази
највећи део површина намењених индустрији. Постоји тенденција урбанизације међупростора
насеља, условљена између осталог и њиховим просторним распоредом дуж магистралног пута.
Овим процесом заузимају се обрадиве површине у приобаљу реке Дрине. Подручје општине
Љубовија у границама обухвата овог Плана је повезано са Републиком Српском, мостом на реци
Дрини.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације за насељено место Љубовија

7

Формирање и раст Љубовије у великој мери су условљени морфологијом терена, јер терени
нагиба преко 20% заузимају 60% територије Општине. Подручја са мањим нагибом налазе се у
долинама река Дрине и Љубовиђе. Велики број становника Љубовије, Читлука и Доње Буковице
се бави пољопривредом, што је делимично проузроковано неповољном економском ситуацијом и
пропадањем великих друштвених предузећа, али и положајем насеља непосредно уз обрадиве
површине и традицијом да се „градско” становништво бави и пољопривредом. На спонтано
ширење насеља дуж државног пута и повезивање са околним насељима утицала је и чињеница
да су сви остали важнији путни правци дуж којих би се град могао ширити у веома лошем стању,
те да не би могли поднети нову изградњу уз њих.
Овако сагледана ситуација града у окружењу дефинише и обухват Генералног плана Љубовије.
Генерални план обухвата у целини катстарску општину Љубовија и делове катастарских општина
Лоњин, Читлук и Доња Буковица.
План генералне регулације насеља Љубовија обухвата скоро комплетну територију те
катастарске општине и значајне делове катастарских општина Лоњин, Читлуки Доња Буковица.
Taбела бр. 1Преглeдприближне пoвршинe КO oбухвaћeнплaнoм
Катастарска општина
Љубовија
Лоњин
Читлук
Доња Буковица
Укупно

Површина КО (ha)
106ha
955ha
656ha
1997ha
3714ha

Површина обухваћена Планом
105,72ha
315,59ha
140,55ha
209,37
771,24 ha

1.2.2. Постојећа и планирана намена површина
Укупна површина обухваћена планом је 771,24 ha, што представља 2,14% укупне површине
oпштине Љубовија и на њој живи 25% укупног становништва. На подручју обухвата ПГР насеља
Љубовија, с обзиром да је ГП Љубовија дефинисано грађевинско подручје, може се издвојити
грађевинско земљиште у грађевинском подручју и објекти затечених домаћинстава изграђени
ван грађевинског подручја.
Пољопривредно земљиште, заступљено је и у и ван грађевинског подручја. Пољопривредно
земљиште, ван грађевинског подручја, заступљено је у речној долини Дрине претежно у КО
Лоњин и КО Доња Буковица.
Шуме су заступљене у депресијама и јаругама и теренима са већим нагибом, у долинама
потока, у грађевинском подручју и ван грађевинског подручја. Шумско подручје обухвата шуме
у државној и у приватној својини. Шумама у државној својини, које су обухваћене шумским
подручјем, газдује се на основу опште основе газдовања шумама и посебних основа газдовања
шумама. Шумама у приватној својини газдује се на основу опште основе и програма газдовања
приватним шумама. Шумама и шумским земљиштем у државној својини газдује ЈП „Србијашуме”.
Водно земљиште престављају обала реке Дрине, река Љубовиђа, потоци и канали. На терену
постоје повремени водотоци у јаругама и вододеринама.
Средишним делом пролазе значајни линијски инфраструктурни објекти, који условљавају
ограничења у погледу коришћења простора у својим коридорима и заштитним зонама. То су:
државни пут Iб реда број 28 и далековод 110kV и 35 kV.
Постојећу структуру коришћења земљишта у обухвату Плана чине изграђено и неизграђено
земљиште. Изграђено земљиште (парцеле) се налази у грађевинском подручју, изузев енклава
са затеченим домаћинствима ван грађевинског подручја.
Основна намена која се обавља по појединачним парцелама је представљена следећом табелом.
Taбела бр. 2Карактеристике изграђености
Намена површина

Површина (ha)

• Становање малих густина, са баштама, становање без делатности и рурално становање

92,29ha

• Становање малих густина, са делатностима

3,04ha

• Становање средњих густина, са делатностима

0,95ha

• Јавни објекти и специјализовани центри (администрација, школство, здравство, спорт)

3,67ha

• Пословни и комерцијални центри и објекти

3,93ha

• Туризам и угоститељство

1,30ha
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• Комунални и инфраструктурни комплекси и објекти (аутобуска станица, гробље,и др.)

3,31ha

• Привредно-технолошке зоне, комплекси и објекти

31,55ha

• Рекреативни комплекси

4,13ha

• Шума

43,81ha

• Пољопривредне површине и ливаде

479,08ha

• Водене површине

217,58ha

• Саобраћајнице

42,37ha

• Неизграђено земљиште

19,32ha

У оквиру границе грађевинског подручја предложене су следеће намене:















површине за становање- у оквиру којег се дефинишу:
 зоне вишепородичног и породичног стaнoвaњa срeдњих густинa,
 рурално становање тј. зоне ниских густина становања и
 становање у мешовитој зони-радна зона са становањем
површине верских објеката
привредне површине у оквиру којих се дефинишу:
 радне зоне,
 подзоне индустрије,
 мали производни погони и производно занатство,
 радна зона експлоатације шљунка
 радне зоне са становањем
целине комерцијалних делатности
површине јавних служби, објеката и комплекса(образовање, култура, здравство и др.)
комунални инфраструктурни објекти и комплекси (гробља, зелена пијаца и продаја
занатских производа, сточна пијаца, остали комунални објекти и комплекси) и остали
специфични објекти и комплекси.
комунални инфраструктурни системи и површине
саобраћајни инфраструктурни систем
спортско рекреативне површине
туристичке и викенд зоне
зелене површине- (парк-шуме, паркови, скверови, дрвореди, заштитно зеленило)

Изван грађевинског подручја предложене су следеће намене:





комунални инфраструктурни системи и површине,
саобраћајни инфраструктурни систем,
воде и водене површине,
радна зона – експлоатација шљунка;

1.2.3. Циљеви Плана генералне регулације насeљеног местаЉубовија
Генерални циљ je препознавањеи коришћење свих просторних могућности у оквиру границе
Плана генералне регулације насељеног места Љубовија (седиште општине), ради обезбеђења
услова за дугорочни, уравнотежени и одрживи економски, еколошки и социјални развој насеља
и подизање квалитета живота свих становника и посетилаца овог подручја.
Општи циљеви Плана генералне регулације насељеног места Љубовија:






стварање услова за сврсисходно коришћење подручја насеља на основама одрживог развоја
уз свођење могућих конфликата у простору на најмању могућу меру;
заштита и унапређење стања животне средине, са нагласком на подручјима од посебног
значаја – простори под очуваним шумским комплексима, водотоцима, простори са посебним
визуелним могућностима и квалитетима;
смањење просторних ограничења за развој насеља и спречавање нелегалне градње;
развој мреже инфраструктуре и јавних служби;
унапређење квалитета живљења и задовољавање потреба становника и посетилаца
подручја подизањем нивоа опремљености;
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стварање веће привлачности простора и насеља како за живот, тако и за
подстицајпривредног развоја, покретање општег економског развоја стварањем јасних и
економски повољних услова за привређивање и стварање добити;
побољшање социјалног и демографског развоја;
унапређење елемената урбане структуре уз поштовање традиционалних образацаграђења
датог подручја, као и очување првобитне урбане матрице и амбијенталних насеља.

1.3.

Хијерархијски
усклађеност

однос

са

другим

плановима

–

планска

Смернице планова вишег реда и планова од значаја за предметни План су обавезујуће и морају
се узети у обзир при процени могућих стратешких утицаја Плана на животну средину. На то
обавезује једно од начела стратешке процене утицаја - начело хијерархије и координације на
свим нивоима. Еколошки извештај о могућим утицајима Плана мора да обезбеди и информације о
вези са другим плановима од значаја и циљевима заштите животне средине датим у тим
плановима, као и начин на који су ти циљеви узети у обзир при изради Стратешке процене.
Плански документи вишег реда од значаја за Стратешку процену утицаја Плана
генералне регулације насељеног местаЉубовија на животну средину:






Просторни план Републике Србије („Сл.гласник РС” бр.88/2010);
Просторни план општине Љубовија („Сл.лист општине Љубовија”, бр. 4/2012);
НацртПросторног плана (Извештај о извршеној стручној контроли Регионалног просторног
плана заподручје Колубарског и Мачванског управног округа Комисије за стручну
контролу регионалнихпросторних планова, просторних планова подручја посебне намене
и просторних планова општина, бр:350-01-00021/2012-01, од 17.12.2012. године);
Генерални планнасеља Љубовија („Општински службени гласник” бр. 9/04);

Просторни план Републике Србије и Стратешка процена утицаја Просторног плана
Републике Србије - Општи циљ Стратешке процене припремљен је на основу прикупљених
података о стању животне средине, стратешких питања заштите животне средине од значаја за
Републику, као и циљева и захтева у области заштите животне средине релевантних секторских
докумената. У том контексту, као општи циљ Стратешке процене дефинисана је заштита
основних чинилаца животне средине и одрживо коришћење природних вредности, као и
унапређење управљања отпадом и рационално коришћење минералних и енергетских ресурса са
циљем смањивања загађења и притисака од људских активности у еколошки угроженим
подручјима.Посебни циљеви стратешке процене представљају разраду општих циљева. Они се
дефинишу на основу наведених општих циљева стратешке процене, дефинисаних планских
поставки и концепција.Као посебни циљеви Стратешке процене издвојени су:









заштита ваздуха, заштита и одрживо коришћење вода и земљишта;
заштита биодиверзитета и станишта;
заштита и одрживо коришћење природних добара и предела;
унапређење управљања отпадом (по принципу смањење количине-поновна употреба–
рециклажа–депоновање);
рационална експлоатација минералних сировина;
веће коришћење обновљивих извора енергије (биомасе, хидро-енергије, соларне,
геотермалне и енергије ветра);
смањење загађивања у урбаним, рударским, индустријским, пољопривредним идругим
еколошки угроженим подручјима и
смањење притиска од привредних, саобраћајних и стамбених активности на
животнусредину.

Просторни план општине Љубовија и Стратешка процена утицаја - У Просторном плану
општине Љубовија, кроз анализу постојећег стања, валоризацију потенцијала и ограничења и
дефинисања приоритета, констатовано је да приоритет у решавању проблема на територији
општине треба да представљају мере за решење: комуналних проблема (управљање отпадом,
водоснабдевање, канализација, пречишћавање отпадних вода, пијаце, сточне пијаце и сточна
гробља, дивље депоније), саобраћајних проблема, привредног развоја са активирањем
индустријске производње, систем зеленила и заштита животне средине. Ове функције захтевају
унапређење, тако да је највећа пажња у плану посвећена управо њима. Такође, идентификовани
су кључни проблеми заштите животне средине на основу увида у стање и података добијених са
терена, затим из оцене стања животне средине.Саставни део Просторног плана је Стратешка
процена утицаја плана на животну средину која је рађена паралелно са Планом. Мере заштите
животне средине су уграђене у сва појединачна поглавља Плана а Стратешком проценом је
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извршена валоризација планираних решења.За свако планско решење вршено је одређивање и
евалуација утицаја. На основу евалуације утицаја припремљена је збирна матрица значајних
утицаја Просторног плана на животну средину. На основу збирне матрице се закључује да је
велики број позитивних утицаја, али и утицаја који зависе од примене мера заштите, док се
изразито негативни утицаји јављају код планског решења које се односи на укрупњавање
пољопривредних газдинстава јер да се у том случају очекује интензивна примена механизације,
пестицида и вештачких ђубрива са изразито негативним деловањем на земљиште, воде, предео и
живи свет и код планског решења које се односи на новепривредне зоне због потребе очувања
пољопривредног земљишта.
Велики број позитивних утицаја показује висок степен интегрисаности заштите животне средине
у планска решења, док велики број решења која зависе од мера заштите указује на потребу
припрема комплексних и рационалних мера заштите животне средине у оквиру стратешке
процене и Просторног плана.Мереза смањење негативних и увећање позитивних утицаја
Просторног плана припремљене су по областима стратешке процене и представљају основу за
припрему планских решења заштите животне средине Просторног плана.
Регионални просторни план Мачванско-Колубарског округа - Планско опредељење је
јачањефункције микроразвојних центара.Насеље Љубовија је општински привредноиндустријски центар са мање од 1.000 запослених у индустрији. Мањи урбани ареали у руралном
окружењу настали су локалном концентрацијом становништва ифункција у мањим општинским
центрима, захваљујући лоцирању административних, јавно-социјалних и умањем обиму
привредних функција, чиме су постали насеља градског типа са развијеним функцијамацентара.
То
су
центри
локалне
интеграције
и убрзаног
развоја,
који ће
зависити
од
могућностидиверзификације функција и партиципирања у развојним процесима ширег
регионалног окружења. Овомтипу припада и Љубовија.Основни циљ је уравнотеженији развој
функцијских подручја већих урбаних центара/система и подстицање развоја и умрежавања
осталих урбаних, општинских испецифичних мањих развојних центара. У укупној популацији
општине и насеља је изражен процес старења(стадијум дубоке демографске старости), са
изузетно високим вредностима индекса старења.Туризам - формиран туристички центар
општински центар Љубовија.Речни систем Дрине и Речни систем Сава–Срем: Објекти речних
система Дрине и Саве биће сва ППОВ великих насеља и индустрија које користеканализације и
ППОВ општег типа, као и оних индустрија које имају предтретман отпадних вода икористе ППОВ
општег типа. Планирана су ППОВ у свим урбаним центрима и насељима са више од5000
еквивалентних становника. Приоритет имају објекти и насеља која се налазе: (а) у
горњимделовима сливова. Неопходна суППОВ са високим степеном пречишћавања и продуженом
биоаерацијом, како би се остварио достастрог захтев излазног квалитета воде из ППОВ (БПК 5 ≤ 4
mgO2/l), који је потребан за остварењетражене IIa класе вода малих водотока у маловодним
месeцима.Припрема и реализација каскадног система проточних хидроелектрана наподручју
Средње Дрине (потез између ХЕ „Бајина Башта“ и ХЕ „Зворник”).Предвиђена је изградња
следећих разводних гасовода: Шабац – Владимирци – Коцељева и Уб – Коцељева – Владимирци
– Шабац.

1.4. Преглед постојећег стања животне средине на подручју
Плана генералне регулације насеља Љубовија
Oпштинa Љубoвиja се нaлaзи у рeгиjи кoja ниje знaчajниjе пoд утицajeм глoбaлнe зaгaђeнoсти
aтмoсфeрe, пoштo сe нaлaзи у плaнинскoм мaсиву зaпaднe Србиje, мeђу кojимa je дoминaнтнa
Сoкoлскa плaнинa. Сaмо насеље Љубoвиja je пoстaвљeно нeпoсрeднo уз рeку Дрину те је стoгa
утицaj глoбaлнoг зaгaђeњa само повремено значајан и огледа се у пoстojaњу увeћaнe eмисиje,
пoлутaнaтa - СO2, NOx. Глoбaлнo зaгaђeњe aтмoсфeрe имa зa дирeктну пoслeдицу смaњивaњe
кaпaцитeтa лoкaлнe aтмoсфeрe зa нaвeдeнe пoлутaнтe, тaкo дa je нижe зaгaђивaњe лoкaлнe
aтмoсфeрe нaвeдeним пoлутaнтимa, критичниje нeгo штo би билo сaмo пo сeби, дa je сaмo
лoкaлни кaрaктeр зaгaђивaњa дoминaнтaн.
За поступак процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Љубовија
коришћени су подаци о простору из постојеће документације као базе података, подаци добијени
увидом, евидентирањем и идентификацијом извора загађивања на терену, а на основу којих је
извршена процена стања животне и степена угрожености природних вредности и еколошког
капацитета простора.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне
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На основу утврђених конфликата, проблема и потенцијала у простору обухваћеном Планоми
постојеће документације извршена је процена квалитета животне средине (стање вода, ваздуха,
земљишта, нивоа буке, управљање отпадом).

1.4.1. Квалитет ваздуха
На подручју Плана генералне регулације насеља Љубовија није спроведен мониторинг квалитета
ваздуха. Негативан утицај на квалитет ваздуха на предметном подручју имају:

•
•

индивидуална ложишта и котларнице на чврсто и течно гориво,
саобраћајне активности надржавном путу и насељским саобраћајницама,
експлоатација ресурса - камена и експлоатација шљунка.

Индивидуална ложишта стамбених, производних и осталих и радних објеката представљају
тачкасте изворе загађења са претежно сезонским карактером емисије. Сагоревањем чврстих
горива у ложиштима долази до емисије SO2, чађи и седиментних материја, који у зависности од
густине насељености могу довести до оптерећења животне средине у зимском делу
године.Неопходна је оријентација ка употреби еколошки прихватљивих извора енерије са циљем
смањења емисије загађујућих материја у ваздух.
Саобраћајне активности представљају мобилни извор загађења. Окосницу уличне мреже насеља
Љубовија у оквиру обухвата Плана чине саобраћајнице: Примарне саобраћајнице- државни пут
IБ реда бр.28 Мали Зворник Љубовија- Бајина Башта (поклапа се делом са улицом Зворнички
пут), секундарне саобраћајнице- државни пут IIА реда бр.141 Пецка-Љубовија (поклапа се са
улицама Милана Тешића и Дринском), улица Карађорђева, улица Војводе Мишића. Oстaлe улицe
у прoстoрнoм oбухвaту Плaнa, прeдстaвљajу терцијарну уличну мрeжу.Негативни утицаји на
животну средину пореклом од одвијања саобраћаја зависе од обима, структуре и карактеристика
саобраћаја, климатских услова и карактеристика саобраћајнице. Емисија издувних гасова у
друмском саобраћају потиче од сагоревања горива – бензина, дизела, ТНГ-а и природног гаса у
моторима са унутрашњим сагоревањем. Загађујуће материје које потичу од друмског саобраћаја
било да се ради о путничким, теретним возилима или двоточкашима су:








Прекурсори озона (СО, NOX, NMVOCs),
Гасови који стварају ефекат стаклене баште (CO2, CH4, N2O),
Киселе супстанце (NH3, SO2),
Чврсте честице - РМ,
Канцерогена једињења РАНs и РОРs (полициклични ароматични уговодоници и постојани
органски загађивачи),
Отровне супстанце – диоксини и фурани,
Тешки метали - олово, кадмијум, манган, арсен, никл, хром, цинк.

Сваки утрошени литар фосилног горива произведе приближно 100 g угљен моноксида, 20g
испарљивих органских једињења, 30 g азотних оксида, 2,5 g угљен-диоксида и бројне штетне и
отровне материје једињења сумпора, олова и чврсте честице.
Потенцијалне изворе загађивања ваздуха предстваљају радови и активности на експлоатацији
камена услед чега долази до емисије честица прашине, и продуката сагоревања горива услед
рада механизације и саобраћајно-манипулативних активности на утовару, лагеровању и
одвожењу. Површински копови представљају сталне изворе прашине која се ствара као
последица експлоатације и утовара материјала и транспорта. Утицаји на ваздух у граду су
могући током доминантног северозападног ветра изразите јачине, најчешће зими, ређе у јесен и
лето.
Зaгaђeњe aтмoсфeрe кoд eксплoaтaциje рудa у руднику „Крш-Aлпинa Грaнит” - Стaрa Љубoвиja,
мoжe бити мeхaничкo и хeмиjскo. Мeхaничкo зaгaђeњe сe oглeдa у присуству рaзличитих врстa нajчeшћe угљeнe, силикaтнe прaшинe, a хeмиjскo зaгaђeњe у присуству рaзличитих гaсoвa кao
штo су угљeн-диoксид, aзoт-диoксид, aзoт-мoнoксид, сумпoр-диoксид и други, кao и рaзличитe
пaрe.

1.4.2. Квалитет површинских и подземних вода
Подручје насеља Љубовија је веома богато мрежом водотока различитих профила. Хидрологију
насеља чине реке Дрина и Љубовиђа са својим притокама.
Река Дрина је главни реципијент за све водотокове са подручја општине Љубовија. Тече
југозападном границом према Босни, широка је од 50 до 200m. У релативно уској алувијалној
равни река меандрира стварајући спрудове и аде. Корито реке Дрине на овом подручју усечено
је у песковито - шљунковите формације алувијума, а због велике потискујуће снаге воде, дно и
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обале су нападнуте, па долази до одношења пескова и шљункова и њиховог таложења у
акумулационом језеру Зворничке хидроелектране.
Река Љубовиђа је највећа притока Дрине на подручју плана, а и читаве општине Љубовија.
Укупна површина сливног подручја ове реке износи 160,12km2, од чега 110,58km2 припада
подручју општине Љубовија. Извориште реке Љубовиђе је испод планине Јабланик са котом
1275 mnm. Ушће у Дрину је низводно од Љубовије на око 170mnm. У хидрографском погледу
сливно подручје реке Љубовиђе представља читав систем бујичних токова. Од ушћа у реку
Дрину, па до места на коме се спаја са Завојничком реком регистровано је 65 десних и 49 левих
притока реке Љубовиђе. Поред тога Оровичка река која је главна притока реке Љубовиђе има 20
десних и 14 левих бујичних притока. Укупно на територији слива Љубовиђе регистровано је 176
бујичних водотокова.
У доњем делу свога тока на дужини око 11km (од ушћа у Дрину до ушћа притоке Козловац) река
Љубовиђа тече долином чија се ширина креће од 300 до 500m. На овом делу њено корито је
делимично засуто бујичним наносом. За задржавање наноса изграђена је ретардациона преграда
висине 2,80m на локацији Давидовића воденица, која је удаљена од реке Дрине око 2050m.
Осим тога корито реке је од овог места регулисано на његовом делу кроз Љубовију до ушћа у
реку Дрину.
Периферне делове насеља Љубовија према Бајиној Башти плаве следећи потоци: Ђуриновац,
Јанковића поток, Лазића поток, Дукића поток и Јевремовића поток. Ниједан од ових потока, осим
Ђуриновца, немају регулисана корита способна да прихвате своје велике воде са бујичним
наносом. Низводно од поменуте ретардационе предграде са десне стране реке Љубовиђе постоје
четири потока: Читлучки, Срквенски, Јеремића и Постењачки поток који својим великим водама
угрожавају насеље Љубовију.
Река Љубовиђа, врло је богата водом и никада не пресушује. Просечан протицај код ушћа је 2,03
m3/s, средњи високи протицај је 41,8m3/s,а средњи ниски протицај је 0,17m3/s, што значи да
Љубовиђа има врло неуједначен протицај и карактеристике бујичног водотока. Њене велике
воде рачунате за профил ове реке на њеном ушћу у Дрину износе:



рачунске педесетогодишње велике воде Q550%=145 m3/s
рачунске стогодишње велике воде Q1%=170 m3/s

На више потеза ове реке природно корито није у стању да прихвати ове воде које се изливају и
плаве долину, којом ова река тече.
Осим реке Љубовиђе, на подручју ове општине постоје и сливови већих водотока који
гравитирају Дрини: Трешњица, Буковичка река, Грабовички поток, Грачаница река, Узовничка
река, Селеничка река и Лукавица, као и низ других мањих водених токова.
Општа карактеристика свих водотокова (река и потока) је да имају велике подужне падове
корита и велике падове сливних површина, да су им корита доста кривудава и обрасла у
растиње, тако да се набујале воде, после сваке веће кише, изливају и плаве околни терен. Доток
им је врло брз и хировит и на регулацији њихових корита се, до сада, скоро ништа није урадило.
За време јачих киша и отапања снегова, ове реке и потоци нагло надолазе и изливају носећи све
пред собом. При томе носе и веће количине вученог наноса. С обзиром на геолошку грађу терена
и падавински режим, количине наноса су знатне, нарочито након олујних киша и наглог отапања
снега.
У насељу тренутно нема постројења за пречишћавање отпадних вода.По „Идејном пројекту
одводњавања и пречишћавања отпадних вода насеља Љубовија”, планирано постављање
централног уређаја, на опредељеној локацији низводно Дрином од индустријске зоне насеља,
површине 3,0 ha.Просторним планом општине Љубовија, опредељено је неколико орјентационих
локација за смештај мини постројења за пречишћавање отпадних вода (МППОВ), од којих једна
за насеље Лоњин.
Одвођење отпадних вода - сакупљање и евакуација санитарно-фекалних, идустријских
отпадних вода и дела атмосферских отпадних вода у насељу Љубовија врши се путем
канализационе мреже и преко индивидуланих септичких јама, које доминирају у периферним
стамбеним зонама. Примарни канализациони колкектори се на три различите локације изливају у
реку Љубовиђу, без претходног пречишћавања, као и део индивидуалних стамбених објеката
лоцираних непосредно уз реку. Све отпадне воде насеља Љубовија, испуштају се у реку
Љубовиђу, без претходног пречишћавања.Постојећа канализациона мрежа покрива око 78%
корисника водоводне мреже на подручју насеља Љубовија.
Комуналне отпадне воде карактерише садржај биоразградивих органских материја, азотних и
фосфорних једињења, масноћа, детерџената и микроорганизама. Састав комуналних отпадних
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вода зависи од животног стандарда и начина живота становништва док се њихова количина може
изразити путем норматива l/стан/дан.На основу искуствених и литературних података може се
доћи до оквирне количине санитарно-фекалних вода по становнику и то по обрасцу:
V.=v./становнику*број становника
где је

V. - укупан запремински проток
v./становнику – запремински проток по становнику

Обзиром да у границама Плана генералне регулације, по подацима из Пописа 2002. године, живи
5541 становника, а да норма за домаћинства износи 170 l/становнику/дан1, може се очекивати да
максимална продукција санитарно-фекалних отпадних вода неће прелазити 941970l/дан
(941,97m3/дан).
Табела бр. 3Типичан квалитет домаћих употребљених вода2
Параметар квалитета воде

Јединица

Концентрација
Опсег

Просечно

Укупне суспендоване материје

mg/l

390-1230

720

Растворене материје

mg/l

270-860

500

Суспендоване материје

mg/l

120-400

210

Таложне материје

mg/l

5-20

10

pH

mg/l

6-9

8

Биохемијска потрошња кисеоника, BPK5

mg/l

110-350

190

Укупни органски угљеник, TOC

mg/l

80-260

140

Хемијска потрошња кисеоника, HPK

mg/l

250-800

430

Азот укупни (као N)

mg/l

20-70

40

Азот органски (као N)

mg/l

8-25

15

Слободни амонијак (као N)

mg/l

12-45

25

Нитрити (као N)

mg/l

0

0

Нитрати (као N)

mg/l

0

0

Фосфор укупни (као P)

mg/l

4-12

7

Фосфор органски (као P)

mg/l

1-4

2

Фосфор неоргански (као P)

mg/l

3-8

5

Хлориди

mg/l

30-90

50

Сулфати

mg/l

20-50

30

Масти у уља

mg/l

50-100

90

µg/l

<100->400

100-400

Испарљива органска једињења
0

6

10

108

Укупне колиформне бактерије

N /100 ml

10 -10

Фекални колиформи

N0/100 ml

103-108

106

Criptosporidium oocysts

N0/100 ml

10-1-102

100

Giardia lamblia cysts

N0/100 ml

10-1-103

101

Табела бр. 4Загађења у отпадној води и утицај на реципијент
Загађење
Суспендоване материје

Утицај на реципијент
Суспендоване материје таложењем образују муљ. Муљ представља резервоар

1

Проф. ДрБожоДалмација (2009.): Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП Војводини, Универзитет у Новом Саду,
Природно-математички факултет Департман за хемију
2
Мetcalf & Eddy, inc. (2006.): Wastewater engineering, Treatмent, Disposal and Reuse
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токсичних и перзистентних једињења - доминантно антропогеног порекла;
Главни утицај на водени екосистем је елиминација хране за организме, као и
бројности риба и других организама услед смањеног продирања светлости.
Биодеградабилне
органске материје

Састоје се од протеина, угљених хидрата и масти; биодеградабилне материје се
мере у облику БПК и ХПК.
Ако се испуштају нетретиране у околину, њиховом биолошком стабилизацијом
се смањује извор природног кисеоника што доводи до образовања септичких
услова.

Нутријенти (укупни азот,
нитрати, нитрити, укупни
фосфор, фосфати)

Нутријенти доводе до еутрофикације. Овај процес подразумева бујање биљака и
алги услед чијег труљења расте број сапрофитних организама и смањује се
количина кисеоника у води. Недостатак кисеоника у води доводи до угинућа
организама са једне стране, а са друге услед недостатка кисеоника разлагање
органских материја није потпуно, што утиче на квалитет воде. Са променом
квалитета воде мења се и састав врста у датом екосистему. Распадањем
појединих врста алги ослобађају се ендотоксини (алкалоиди, циклични
полипептиди).

Синтетичке органске
материје (феноли,
детерџенти и пестициди)

Сапуни и детерџенти су површински активна једињења која мењају површински
напон воде и концентришу се на површину воде. Са променом површинског
напона воде мења (смањује) се размена кисеоника са ваздухом и даље, због
смањења количине кисеоника у води долази до изумирања живог света у њој
што опет подстиче анаеробан процес. Синтетичке површинске активне материје
су постојане у води и њихова разградња може да потраје и до неколико месеци.
Пестициди су токсичне, мутагене, тератогене и канцерогене материје које су
постојане у природи и кумулирају се у ткивима организама и на тај начин улазе
у ланац исхране.

Тешки метали

Тешки метали су токсични. Захваљујући способности биоакумулације и
биоконцентрације, када једном доспеју у живи организам улазе у ланац
исхране.Због токсичних особина, одређени тешки метали могу имати негативан
утицај на биолошки процес пречишћавања, као и на живот у водотоку.

Растворене неорганске
материје

Неоргански конституенти (калцијум, натријум, хлориди, бикарбонати) у већим
количинама могу утицати на физичке карактеристике воде у реципијенту у
смислу промене боје и замућења, као и промену pH вредности и тврдоће воде.
Промене ових карактеристика воде негативно утичу на стеновалентне организме
и у том смислу могу променити састав врста у екосистему.

Патогени

Патогени организми су преносиоци заразних болести.

Атмосферске воде са планског подручја се одводе преко потока и канала који дренирају
насеље и представљају колекторе атмосферске воде.У њиховом саставу се могу наћи
угљоводоници, огрански и неогрански угљеник, азотова једињења (амонијак, нитрити и
нитрати), тешки метали (кадијум, бакар, цинк, гвожђе и никл), чврсте материје (таложне,
суспендоване и растворене честице) и полиароматизовани угљоводоници (бензопирен). По
укупној бактериолошкој загађености, атмосферске отпадне воде су сличне санитарним. Количина
и квалитет атмосферских вода зависи од:






интензитета и учесталости падавина,
начина одржавања комуналне хигијене,
броја и интензитета моторног саобраћаја,
загађења атмосфере,
климатских услова.

Кишна канализација на подручју плана треба да омогући одвођење атмосферских вода са
саобраћајница, кровова и осталих уређених површина, а до реципијента. Зауљене атмосферске
воде са саобраћајница и паркинга је потребно упуштати у реципијент тек након третирања у
сепараторима уља и масти.
Водоснабдевање - снабдевање санитарном водом насеља Љубовија, обавља се од 1974.
годинеса старог изворишта санитарне воде, које су чинила два бунара (Б1 и Б2), капацитета 1720 l/s.Какокапацитет изворишта од 1990. године није могао да задовољи потребе, приступило се
изради претходних истражних радова и техничких решења („Водоинжењеринг” – Београд
1992.године) на основу и којих је опредељена локација новог изворишта за снабдевање водом
„Грабовица”, око 5 km узводно од Љубовије и узводно од улива Грабовичке реке (загађене
јаловинама рудника Сасе) у реку Дрину.Стављањем у функцију новог изворишта, старо
извориште је стављено сасвим ван функјције , односно престало је са радом.
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Систем снабдевања водом „Грабовица“ осим 2 бунараиздашности60 l/s, у свом саставу има и
систем за дезинфекцију воде, потисну станицу, потисно-диструбитивну мрежу дужине од око
28km и два резервоара запремине од по 160 m3 у функцији, као и више објеката у завршној
инвестиционој фази.Са система за снабдевање санитарном водом „Грабовица“, осим насеља
Љубовија, снабдевају се и насеља:Читлук,Лоњин и Дубоко (6000 становника).
Сирова вода захваћена из подземља (на старом изворишту) и алувиона Дрине (на новом
изворишту) само се хлорише. Хлорисање се обавља у оквиру резервоара пумпне станице - у
непосредној заштитној зони изворишта. Не постоји систем за праћење режима подземних вода у
зонама изворишта.Истражним хидрогеолошким радовима, дефинисана је само зона непосредне
заштите изворишта Грабовица површине 6ha.Услови и ограничења у зони уже заштите и зони
шире санитарне заштите су наведени,али границе зона нису дефинисане.
Водоводни систем насеља Љубовија,тренутно располаже са резервоарским простором од
V=300m3 (2х150m3) на Кршном Брду(кота 250mnm).
Регулација водотокова - већ при четрдесетогодишњим великим водама протицај (4500-5000
m3/s) плави се део земљишта у долини реке Дрине до коте 173.29 mnm.Као заштита од високих
водостаја реке Дрине, урађен је пут- насип Зворник-Бајина Башта, који је на сектору насеља
Љубовија обложен бетонским плочама према реци Дрини. Горња ивица ових плоча на месту
ушћа Љубовиђе у реку Дрину је на коти 176,10mnm, што одговара водостају при стогодишњој
великој води Дрине, док је кота круне насипа на коти 177,10 mnm.Слабе тачке на овом насипу
су пропусти и мостови у његовом трупу, остављени за евакуацију брдских вода, насталих
сливањем са околних терена у реку Дрину.

1.4.3. Квалитет земљишта
Земљиште је органско-минерални материјал који се налази непосреднo на површини земље и
који је под сталним утицајем генетских и еколошких фактора, као што су климa, живи организми
и рељеф. У својим нижим слојевима поседује матичну стену или неуједначен материјал који није
под утицајем биолошке активности. За потребе класификације земљишта постављена је доња
граница дубине земљишта на 2m.Земљиште је сложен систем биогеохемијских процеса
којиподржава пољопривредну производњу и шуме, критична је компонента скупа
различитихеколошких процеса од управљања водом, кретања органског угљеника, производње
гасовастаклене баште. Земљиште је природни филтер који неутралише одређенe загађујуће
материје мењајући их илиакумулирајући њихову токсичност. Земљиште је главни фактор у
пречишћавању воде. Осимтога, кључна је компонента у регулисању поплава кроз задржавање
падавина, јер сабијањеземљишта и образовање непропусног слоја доводи до бржег отицања
падавина до речногслива.
Педолошке карактеристике и бонитет тла - највећи део земљишта насеља Љубовија припада
алувијалном земљишту – творевине реке Дрине и утицај реке Љубовиђе. Површински слој
алувијалног земљишта знатно је развијен и има врло погодан гранулометријски састав.
Југозападни огранци Соколских планина и Бобије који залазе у насеље, покривени су смеђе
рудним земљиштем на кречњаку и смеђе скелетоидним земљиштем на граниту. Због генетичких
особина земљишта смањене су бонитетне вредности, те спадају у шумско пашњачка земљишта.
На простору обухвата доминира пет врста земљишта и то:
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Алувијални нанос - песковити (флувисол) се простире на потесу око Љубовије од Врх
Поља до Лоњина. Лак механички састав, претерана аерисаност и дренираност,
сиромаштво у биљним асимилативима и угроженост поплавама и сливним водама чини
ова земљишта неподесним за интензивну пољопривредну производњу.



Алувијално делувијални наноси налазе се у уском појасу реке Љубовиђе.



Алувијални нанос -иловасти се простире на потесу Лоњина. Састоји се од два до три
слоја иловаче (или песковите иловаче) који леже на сивкастом шљинку и песку. Ово су
повољна земљишта за узгој већине ратаских култура, тим пре што су и услови рељефа
повољни. Производну вредност ових земљишта умањује сезонска угроженост поплавама.



Дистрични камбисол –смеђе-кисело земљиште је настао појавом киселих метаморфних
стена или седиментних и магматских ређе. Ова кисела земљишта су неповољних
хемијских особина (бескарбонатна земљишта, сиромашна у базама) и имају малу
пољопривредну вредност, а велике су распрострањености.



Дистрични камбисол скелетоидни налази се на блажим падинама и на врховима
брежуљака изнад Љубовије где је ерозија мање изражена него код камењара.
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Сиромашна су у
асимилативима.


хумусу,

који
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незасићен

базама,

као

и

основним

биљним

Литосол - камењар већу заступљеност има на северозападном делу територије у пределу
стрмих нагиба. Ово су земљишта неуравнотеженог хемисјког састава и врло малих
производних вредности. Ова земљишта је неопходно пошумљавати биљним врстама.

Бонитетне карактеристике подручја - подручје Лоњина и крајњи југоисток ка Врхпољу
припада земљиштима 1. и 2. бонитетне класе (алувијални нанос -флувисол иловасти), која су
погодна за гајење свих врста култура, али уз мелиоративне мере у зонама угроженим поплавама
и издизању нивоа подземних вода. Повремена ограничења могу да буду изазвана сушама при
већој дубини подземне воде, што се може отклонити наводњавањем. Због повољне дубине,
физичких и хемијских особина, равног терена и заштићености од поплава, на њима се могу
гајити све културе које успевају у подручју.Средишњи јужни део подручја од Љубовије ка Дрини
припада земљиштима 3. бонитетне класе (алувијални нанос – флувисол песковити) погодна за
местимично се срећу и песковите и шљунковите оазе, врло мале пољопривредне вредности.
Повремено су угрожена поплавама, потребна је примена ђубрива, повећање капацитета
адсорпције и наводњавање. Ова земљишта погодна су за воћњаке, ливаде, пашњаке и шуме, а
уз мере заштите од ерозије и примену агротехнике, погодна су и за ратарске културе. У северном
делу уз Љубовиђу заступљена су земљишта 4. бонитетне класе (алувијално – делувијална
земљишта) мање повољна за пољопривреду (нарочито ратарску производњу), дубоког су
профила и погодних рељефних услова; највећи проблем је неуређен водно - ваздушни режим,
кисела реакција и низак садржај биљних асимилатива, те захтевају поправке физичких и
хемијских особина; мере заштите од ерозије су обавезне; могу се успешно искоришћавати као
воћњаци, ливаде, пашњаци и шуме.
У северном делу подручја земљишта 5. и 6. бонитетне класе (дистрични камбисол са мање или
више садржаја скелета), такође ниске повољности за пољопривреду (осим за травни покривач и
шуме), са знатним ограничењима по основу рељефа (нагиба), ерозије, нивоа асимилатива,
реакције и делом водно -ваздушног режима, као и брзог губљења воде.Обавезне су мере заштите
од ерозије, примена агротехнике (ђубрење), за узгој воћа терасирање, а код узгоја кромпира и
сл. Обрада по изохипсама. Скелетна земљишта по ободу подручја у зони Лоњина сврстана су у 7.
бонитетну класу; то су апсолутно шумска земљишта, али се на њима и шуме тешко заснивају.
Антропогене појаве и процеси који доводе до угрожавања квалитета земљишта су:





недовољна комунална опремљеност,
неадекватно депоновање отпада,
саобраћајне активности,
неадекватна обрада и напуштање пољопривредних површина;

Недовољна комунална опремљеност подручја представља посебан проблем, због постојања
несанитарних септичких јама, које су узрок неконтролисаних излива санитарно-фекалних
отпадних вода у земљиште.
Неадекватно депоновање отпада на такозваним „дивљим депонијама” узрок је негативних
утицаја на квалитет земљишта, пре свега због инфилтрације процедних вода са депоније у
земљиште чиме се нарушава његов хемијски састав.
До загађења земљишта може доћи од одвијања саобраћаја на саобраћајницама обухваћеним
Планом. У току експлоатације саобраћајница јављају се емисије разних полутаната од којих су
најзначајнији ПАХ (полициклични ароматски угљоводоници) и неки метали. Они се јављају
хабањем пнеуматика и кочница, хабањем возила, као и истицањем уља и горива. Значајни нивои
загађивања тла неће бити изражени због малог саобраћајног оптерећења.Негативни утицаји на
тло најизраженији су у зони од максимално 5.0 m дуж пута. Дуж саобраћајница долази до благог
повећања салинитета што је последица посипања коловоза (мешавином индустријске соли и
ризле) у зимским месецима, односно спирања на земљиште поред коловоза.
Деградација квалитета и бонитета пољопривредних површина јавља се и као последица
неадекватне обраде, односно напуштања пољопривредног земљишта.

1.4.4. Ниво буке и вибрација
На подручју Плана генералне регулације насеља Љубовија није успостављен мониторинг буке и
није извршено акустично зонирање простора.Извори буке су саобраћај, активности услужних
делатности,спољашње инсталације и уређаји. Комунална буканије временски ограничена и
делује непрекидно, чак и у времену одређеном за одмор,спавање и рекреацију.
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Табела бр.5Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору
Намена простора

Ниво буке у dB (A)
За дан и вече

За ноћ

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта,
културно-историјски локалитети, велики паркови

50

40

Туристичка подручја, кампови и школске зоне

50

45

Чисто стамбена подручја

55

45

Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и
дечија игралишта

60

50

Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна
зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских
саобраћајница

65

55

Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни
терминали без стамбених зграда

На граници ове зоне бука не сме
прелазити граничну вредност у зони са
којом се граничи

Бука негативно утиче на психичко и физичко здравље људи и има директан утицај на орган
слуха као и на остале органе и организам у целини. Повишени ниво буке може довести до:







поремећаја сна,
кардиоваскуларних проблема,
поремећаја менталног здравља,
сметњи у говорној комуникацији,
умањења способности за рад и учење,
оштећења слуха.

1.4.5. Управљање отпадом
На територији обухваћеној Планомгенералне регулације насеља Љубовијанастају следеће врсте
отпада:



комунални отпад,
комерцијални отпад.

Комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје
природе или састава сличан отпаду из домаћинства. Врсте и количине отпада нису мерене и не
постоје подаци о морфолошком саставу за простор у границама Плана. Морфолошки састав
комуналног отпада на територији Републике Србије приказан је табеларно.
Табела бр. 6Морфолошки састав комуналног отпада на територији Републике Србије 3
Компонента

Састав (%)

Органски отпад

50,16

Отпад од пластике

12,73

Отпад од картона

8,23

Стакло

5,44

Папир

5,34

Текстил

5,25

Пелене за једнократну употребу

3,65

Метал

1,38

Фине честице

7,82

Комерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, институцијама и другим
организацијама, које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским
пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског
отпада.
Централна депонија на локацији „Ваган”, која се налази на локацији МЗ Доња Буковица,око 2km
од центра насеља Љубовије и величине око 1ha, више није у функцији.Сходно важећој
3
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регулативи, ова депонија-сметлиште, није испуњавала услове засанитарне депоније, па чак ни
захтеве основне инфраструктуре ни капацитета.
Сакупљени комунални отпад се одвози на привремену депонију у Лозницу. За сада нема
селектовања, као ни било каквог поступка рециклаже отпада. Сакупљање и одвожење отпада је
контејнерскогтипа, с тим да се из општинског центра смеће одвози свакодневно, а из осталих
насеља по потреби.Локације индустријског отпада, такође нису опредељене.
Осим комуналног, генерише се и медицински/патоанатомски, хемијски,стоматолошки и
фармацеутски отпад. Медицински отпад (искоришћени инструменти и санитетски материјал), се
одлаже у наменске кесе и контејнере за инфективни отпад, који се посебно намењеним возилима
за ову врсту отпада одвозе у Здравствени центар Лозница, где се врши његово уситњавање,
стерилизација и пресовање, да би се потом одложио на депонију комуналног отпада. Хемијски
отпад се или третира дезинфекционим средством и пушта у канализацију, или складишти у
привременом магацину Дома здравља, заједно са стоматолошким и фармацеутским отпадом.

1.4.6. Флора и фауна, заштићена природна добра
У току израде Плана и Стратешке процене утицаји прибављени су услови ЈП „Србијашуме”
Београд, бр. 3282 од 05.07.2013. године. Као доминатна и аутохтона врста ових простора, буква
гради стабилне, већином чисте састојине у оквиру којих постиже високе вредности запремине
запреминског прираста и мање више се успешно обнавља. Од осталих врста треба поменути
храст, цер, граб, црну јову и остале лишћаре, а од четинарских врста смрчу, црни и бели бор и
јелу. Вредност шумског фонда увећавају племенити лишћари: јавор, дивља трешња, млеч. По
пореклу преовлађују високе састојине са 46% површине, затим вештачки подигнуте састојине са
30% изданачке састојине са 11% шикаре и шибљаци са 13%. Поред река Дрине и Љубовиђе,
расту меки лишћари (врба и топола). Ове шумске површине су неуређене, те их треба
култивисати. На најнижим брежуљцима, као и на повремено плављеном алувијалном земљишту
највише има беле и крте врбе, беле и црне тополе, белог бреста, али је заступљена и жбунаста
флора. Багремове шуме заузимају углавном југоисточну екпозицију.
У самом насељу, најзаступљенији су јаблан, канадска топола и липа, а на побрђу изнад насеља:
багрем, брест и бор од шумских врста, а шљива од воћа. Насеље нема уређеније паркове, изузев
мањих површина око општине, цркве, дома културе. У Ул. Карађорђевој на делу где се налазе
објекти вишепородичног становања. Травни покривач чине разне ливадске траве.
Према Решењу Завод за заштиту природе Србије о условима заштите природе (03 број 0201511/2) од 12.08.2013.год., а на основу увида у Централни регистар заштићених природних
добара Србије и документацију Завода, у оквиру предметног подручја нема заштићених
природних добара, ни природних добара за које је покренут поступак заштите, на основу Закона
о заштити природе („Сл.гласник РС”, бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010).Имајући у виду наведене
податке, Завод за заштиту природе Србије је дефинисао услове заштите природе за израду ПГР
Љубовија који су имплементирани у План и Стратешку процену утицаја.
У самом насељу готово да не постоје уређене зелене површине. Уређених јавних зелених
површина на подручју обухваћеном овим планом има веома мало, и сконцентрисане су на ужем
подручју насеља Љубовија. Уочено је и непостојање дрвореда и заштитног зеленила.

1.4.7. Непокретна културна добра
Утврђена непокретна културна добра на територији ПГР Љубовија не постоје.
Евидентираниобјекти - Црква у Љубовији.
Вредни објекти градитељског наслеђа су:
1.
2.
3.
4.
5.

Кућа Филиповић Рада, село Доња Буковица
Кућа Јаковљевић Драгана, село Доња Буковица
Кућа Јовановић Уроша, село Доња Буковица
Кућа Обрадиновић Љубинке, село Љубовија
Стара болница, ул. В. Мишића, Љубовија

Археолошка налазишта и локалитети - на територији општине Љубовија налази се укупно 58
локалитета који припадају периоду од праисторије до средњег века.
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1.5. Карактеристике животне средине у зонама где постоји
могућност да буде изложена значајним утицајима
Подручје Љубовије представља подручје са изузетним природним и туристичким потенцијалима
значајним на локалном, регионалном и републичком нивоу. У обухвату Плана је заступљено
изграђено и неизграђено грађевинско земљиште, пољопривредно у виду обрадивог земљишта,
шумско–шуме и заштитно зеленило. На подручју Плана и у непосредном окружењу нема великих
загађивача животне средине, те се може закључити да је у већој мери очуван квалитет животне
средине. Због близине реке Дрине, простор је осетљив и налаже строгу примену мера заштите
природе и животне средине.
Без обзира на очуван капацитет животне средине, на планском подручју постоје и фактори који у
одређеној мери негативно утичу на медијуме животне средине, па је неопходно предвидети
планска решења којима ће ови утицаји бити спречени, минимизирани и елиминисани у планском
периоду.Негативни утицаји на животну средину могу се очекивати:









1.6.

у зонама дуж саобраћајница - саобраћајне активности могу довести до појаве негативних
утицаја у животној средини, утицај на квалитет ваздуха, вода и земљишта и повећан ниво
буке (у зависности од стања саобраћајница и интензитета саобраћаја),
у зонама пољопривредног земљишта - одвијање пољопривредне производње и
коришћење механизације може довести до повећања аерозагађења и повећања нивоа
буке;
у зонама експлоатације камена и шљунка;
у зонама и на појединачним локацијама које нису опремљена комуналном
инфраструктуром. У овим деловима за одвођење санитарних отпадних вода користе се
септичке јаме, које често не испуњавају ни основне стандарде, што доводи до
инфилтрирања фекалних вода у тло, чиме се загађују земљиште, подземне воде
изворишта водоснабдевања;
у зонама планираним за развој туризма - развој туризма, осим позитивног утицаја на
развој и економски напредак предметног подручја, има и негативну страну у смислу
повећања броја људи на предметном подручју, интензивирања саобраћајних активности,
повећања количине отпада.

Разматрана питања
обухватуПлана

и

проблеми

животне

средине

у

На простору обухваћеном Планом генералне регулације за насеље Љубовијасу вреднована и
разматрана следећа питања везана за стање животне средине:







стање и квалитет ваздуха,
стање и квалитет површинских и подземних вода и изворишта водоснабдевања,
стање земљишта (загађеност, деградација, ерозија),
стање буке,
стање природе и биодиверзитета,
управљање отпадом;

Разматрани су проблеми и еколошки конфликти у простору:







загађење ваздуха пореклом од саобраћајних активности, из индивидуалних ложишта,
радних комплекса, од експлоатације ресурса (камена, песка);
загађивање форланда и воде реке Дринекомуналним и атмосферским отпадним водама
услед директног и индиректног упуштања отпадних вода (недостатак централног
постројења за пречишћавање отпадних вода);
загађивање форланда и вода реке Љубовиђе и осталих водотокова на подручју Плана (и
подручју од значаја за План), комуналним и атмосферским отпадним водама услед
директног и индиректног упуштања отпадних вода (недостатак централног постројења за
пречишћавање отпадних вода), неадекватног управљања отпадом;
деградација и загађење земљишта услед појаве неконтролисаних одлагалишта и депонија
отпада и осталих материјала;
повећање ниво буке пореклом од саобраћајних активности у планском подручју;

На основу утврђених конфликата, проблема и потенцијала у простору обухваћеном Планом и
података из постојеће документације, извршена је процена стања и квалитета животне средине
(воде, ваздуха, земљишта, нивоа буке) што представља основ за организацију простора са
смерницама и мерама за уређење, коришћење и заштиту простора и животне средине.
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације за насељено место Љубовија

Дефинисани су оперативни задаци који обухватају изградњу система еколошке безбедности у
свим активностима у простору и животној средини:









уравнотежено коришћење свих доступних природних ресурса на подручју Плана;
избор
најповољнијег,
еколошки
најприхватљивијег
односа
форланда
река,
зонастановања, радних зона, зона пословања, зеленила, рекреације, туризма и
инфраструктуре (имисиони појасеви и зоне, акустичне зоне);
заштита вредних природних, амбијенталних и урбаних целина, зона и локација;
ефикасна заштита укупног диверзитета подручја;
заштита високобонитетногпољопривредног, шумског и водног земљишта;
управљање отпадом – регионални приступ, смањење количине отпада, повећање степена
рециклирања и безбедно депоновање свих врста отпада;
примену критеријума и инструмената заштите животне средине при реализацији –
изградњи,
реконструкцији,
адаптацији,
промени
намене
постојећих
објеката
потенцијалних извора загађивања, кроз процес процене утицаја на животну средину;

Управљање просторним развојем насеља са еколошког аспекта засновано је на:
•

•

стратегији управљања животном средином и систему заштите и унапређивању животне
средине, заштити свих вредности, унапређењу стања, ремедијацији деградираних зона и
локација и мониторингу животне средине;
уређивање урбаног центра и повезивање са природним целинама у окружењу уз
поштовање мера очувања предеоних и пејзажних вредности и капацитета животне
средине.

1.7. Приказ варијантних решења Плана генералне регулације за
насељeно место Љубовија
У процесу израде Плана и у поступку процене могућих утицаја стратешког карактера Плана на
животну средину, анализирани су следећи аспекти:
•

•
•
•

природнe карактеристикe подручја, постојећа намена простора и створеневредности,
стањекомуналнеопремљеностииуређеностипланског
подручја,досадашњиначинкоришћењаприроднихресурса,
постојећестањe
животне
срединеиеколошки условиупростору;
условинадлежнихинституцијаупоступкуизрадеПланаиСтратешкепроценеутицајанаживотну
средину;
циљевипланскихдокуменатавишегхијерархијскогнивоа, циљеви секторских планова;
ниводостигнутогразвојаимогућностидаљегодрживогразвојаподручја,
циљевиПлана
генералне регулације насељеног места Љубовија.

На основу вишекритеријумске анализе и вредновања, планирана је намена простора, правила
уређења и правила грађења са интегрисаним мерама заштите животне средине. За процес
имплементације Плана, прописане су смернице и мере заштите животне средине, као услов за
реализацију планиране намене. Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
разматранa су два могућа варијантна решења:


Варијанта - I – неусвајање Плана генералне регулације;



Варијанта - II – усвајање и имплементација Плана генералне регулације.

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину могу се утврдити кроз
процену и поређење постојећег стања и циљева и планских решења, односно поређењем
разматраних могућих варијантних решења Плана.

1.7.1. Приказ варијантног решења неусвајања Плана генералне регулације за
насељено местоЉубовија
Плански документ представља основни инструмент управљања простором. Недостатак Плана
значи недостатак адекватних мера и услова за планирање развоја, организовање активности у
простору и његово контролисано коришћење.
Прихватањем Варијанте I одржало би се постојеће стање у простору које карактеришу:





негативни
негативни
негативни
негативни

утицаји
утицаји
утицаји
утицаји

на
на
на
на

квалитет ваздуха;
квалитет површинских и подземних вода и земљишта;
форланд и приобаље реке Дрине;
квалитет воде за пиће;

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације за насељено место Љубовија
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неконтролисано испуштање отпадних вода у реципијенте;
неадекватан начин одлагања отпада.

Варијантно решење неусвајања Плана генералне регулације за насељено место Љубовија може
за последицу имати:









•

нарушавање основног концепта дугорочног одрживог развоја и стратешких смерница
развоја предметног подручја;
недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки прихватљив и
одржив начин;
непланска реализација појединачних пројеката и делатности на локацијама, зонама и
целинама које не испуњавају претходне услове заштите простора и животне средине;
појаву неконтролисане и непланске градње, што неминовно доводи до деградације
пејзажних и природних вредности на подручу Плана;
непоштовање обавезујућих смерница и мера за уређивање подручја;
угрожавање квалитета ваздуха, вода, земљишта и здравља становништва;
угрожавање статуса културних добара;
непоштовање мера обавезног инфраструктурног и комуналног опремања и уређења,
недовољну и неадекватну комуналну и инфраструктурну опремљеност подручја Плана;
непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из планова и
стратешких процена утицаја на вишем хијерархијском нивоу.

1.7.2. Приказ варијантног решења усвајања и
генералне регулацијеза насељено местоЉубовија

имплементације

Плана

Циљ израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија је дефинисање планских
решења за даљи одрживи развој насеља, заштиту природних вредности (ваздуха, воде,
земљишта, биодиверзитета), одрживо коришћење природних ресурса, посебно необновљивих и
тешко обновљивих, ревитализација деградираних локација и зона, заштита животне срединеи
заштита простора у целини. У Плану је извршена свеобухватна анализа подручја: положај и
значај, статусземљишта и постојећих структура, стања инфраструктурне и комуналне
опремљености, потенцијали, ограничавајући фактории услови надлежних институција. Дата је
анализа и процена развојних могућности за основне поставке Плана.
Прихватањем Варијанте II стварају сесе услови за побољшање квалитета живота становништва,
уз спровођење мера заштите животне средине прописаних Планом и Стратешком проценом
утицаја. Усвајање Плана генералне регулације представља варијантно решење којим се стварају
услови за:
•
•
•
•

•



•
•

•
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одрживи развој на основама заштите и одрживог коришћења простора, природних и
створених вредности и животне средине;
рационалну организацију и уређење простора у границама утврђених грађевинских
подручја;
очување еколошког интегритета, регенеративног и апсорпционог капацитета простора и
здравља становништва;
заштиту природне и животне средине (заштиту од аерозагађивања, загађивања
подземних и површинских вода, изворишта водоснабдевања, земљишта, заштиту од
прекомерне буке, управљање отпадом и отпадним водама);
заштиту и адекватну презентацију заштићених културних добара;
дефинисање мера заштите при реализацији појединачних пројеката у границама Плана уз
обавезно покретање поступкапроцене утицаја на животну средину (у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину, „Сл. гласник РС” бр. 114/08)
за све пројекте који могу значајно да угрозе статус животне средине, са пројектовањем и
спровођењем мера заштите животне средине, мера управљања акцидентом и одговора на
удесне ситуације;
праћење и контролу стања животне средине (мониторинг);
имплементирање обавезујућих смерница прописаних планским документима вишег
хијерархијског нивоа и прописивање обавезујућих смерница и мера за ниже
хијерархијске нивое;
укључивање јавности у процес планирања и доношења одлука везаних за развој и
заштиту животне средине планског подручја.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације за насељено место Љубовија

1.8. Резултати консултација са заинтересованим органима и
организацијама
У поступку израде Концепта Плана генералне регулације насеља Љубовија, обављене су
консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и органима, у
току којих су прибављени подаци, услови и мишљења.Све консултације су релевантне за процес
процене и израду Стратешке процене утицаја Плана, а услови и мере надлежних органа,
институција и предузећа су кроз процес процене вредновани и имплементирани у планска
решења:


Мишљење о потреби израде Стратешке процене утицаја, Општина Љубовија, бр. 06337/09-02 од 07.12.2009. године – консултације су обављене са надлежним органом за
заштиту животне средине и донето је Мишљење о потреби израде Стратешке процене,
јер постоје могућности значајних утицаја на животну средину



Oдлукao изрaди стратешке процене утицаја на животну средину за План генералне
регулације за насељено место Љубовија, број 06-350/2009-03 од 10.12.2009.г. („Сл. лист
општине Љубовија”, бр. 7/2009) – након доношења Мишљења донета је Одлука о изради
стратешке процене и оглашена у Службеном листу општине Љубовија



Завод за заштиту природе Србије, 03 бр. 020-1511/2 од 12.08.2013. године - на основу
увида у Централни регистар заштићених природних добара Србије и документацију
Завода, у оквиру предметног подручја нема заштићених природних добара, ни природних
добара за које је покренут поступак заштите, на основу Закона о заштити природе („Сл.
гласник РС”, бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010). Имајући у виду наведене податке, Завод за
заштиту природе Србије је дефинисао услове заштите природе за израду ПГР Љубовија
који су имплементирани у План и Стратешку процену утицаја



JП „Србијашуме” Београд, ШГ „Борања” Лозница, бр. 3282 од 05.07.2013. године – дато је
стање шума и дефинисани услови за израду Плана генералне регулације



Републички хидрометеоролошки завод, 92-III-1-69/2013. од 05.07.2013. године



ЈВП „Србијаводе”, ВПЦ „Сава-Дунав” Београд, бр. 3085/1 од 1.08.2013. године –
прибављено је Мишљење у поступку прибављања водних услова и дати услови за
снабдевање водом, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, регулисане и
нерегулисане водотокове



Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одсек за санитарни надзор, бр.
530-353-20/2013-10 од 5.7.2013. године – дати су Санитарни услови од интереса за
израду Плана



Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, 07-33 бр. 2171/247/13 од 02.07.2013. године – дати су услови за заштиту од пожара

Консултације су обављене и прибављени су услови и од следећих институција и имплементирани
у План и Стратешку процену:


ЈП „Склоништа”



ЈП „Путеви Србије”



Министарство финансија и привреде, Управа Царина



Министарство омладине и спорта



Министарство просвете, науке и технолошког развоја



Министарство одбране, Управа за инфраструктуру



Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа граничне полиције



Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине



Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине



„Србијагас”



„НИС”



„ЕМС”



„Телеком Србија”
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регулације за насељено место Љубовија

23

24

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације за насељено место Љубовија

2.0. Општи и посебни циљеви Стратешке
утицаја Плана генералне регулације

процене

Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације за насељено
место Љубовија, су изведени и дефинисани из општих и посебних циљева и захтева заштите
простора и животне средине утврђених у плановимаи секторским документима вишег реда,
доступне документације урбаног уређења, инфраструктурног и комуналног опремања од значаја
за ово подручје, услова надлежних органа и институција, као и значајних питања, постојећих
просторних и еколошких проблема у обухвату Плана. Еколошком проценом Плана ће, у циљу
остваривања општих и посебних циљева заштите простора и животне средине, бити обезбеђен
приказ могућих утицаја планираних намена на животну средину, као и смернице за даље
поступање при имплементацији Плана.
Општи циљеви Стратешке процене утицаја се дефинишу на основу смерница, захтева и циљева
заштите животне средине проистеклих из планских докумената вишег реда, постојећег стања и
капацитета простора и захтева за управљање животном средином за планирани развој подручја
насеља Љубовија. Стратешки циљеви заштите животне средине дати одредбама планова вишег
реда представљају полазне основе за дефинисање општих циљева Стратешке процене
утицаја.Општим циљевима је постављен оквир за даљу разраду и дефинисање посебних циљева
и избор индикатора за мерење и праћење њиховог остваривања, све у циљу управљања
животном средином и остваривања одрживог просторног развоја подручја Плана.Општи циљеви
Стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације:


очување и унапређење животне средине на подручју Плана, непосредном и ширем
окружењу од значаја за планско подручје;



заштита ваздуха, изворишта водоснабдевања, подземних и површинских вода, земљишта
од загађења и очување и унапређење квалитета затеченог стања;



заштита и одрживо коришћење природних ресурса;



изградња нових комуналних и инфраструктурних мрежа и система;



контролисани развој подручја Плана уз примену мера заштите и мониторинга стања
животне средине;

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана на животну средину утврђени су на основу
анализе стања животне средине, значајних и битних питања, проблема, ограничења и
потенцијала подручја Плана, као и приоритета за решавање еколошких проблема у складу са
општим циљевима и начелима заштите животне средине. Еколошки одговорно планирање и
коришћење простора у Плану, представљају услов превентивне заштите и побољшања стања у
простору и животној средини. Посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину
Плана генералне регулације:


спречавање прекомерне емисије штетних материја у ваздух како би се испоштовале
прописане граничне вредности;



спречавање повећања нивоа буке у границама планског подручја;



забрана депоновања свих врста отпада ван простора намењених за ту намену;



спречавање појаве акцидентних-удесних ситуација на планском подручју, препознавање
и деловање на неочекиване и непланиране ситуације како би се избегле или спречиле
околности које воде до акцидената на локацијама, еколошким зонама и појасевима;



забрана и спречавање упуштања, изливања отпадних вода, забрана просипања на
земљиште пре претходног третмана (пречишћавања) до прописаниг нивоа у водотокове,
форланде река и потока, у складу са релевантном законском регулативом;



поштовање планских мера, правила уређења и правила грађења и мера заштите животне
средине;



успостављање система контроле животне средине над свим потенцијалним облицима и
врстама загађивања у границама Плана и подручју од значаја за План;



покретање поступка процене утицаја на животну средину за планиране и остале пројекте
потенцијалне изворе загађивања животне средине, у складу са важеђом законском
регулативом и подзаконским актима;

Избор индикатора Стратешке процене врши се на основу карактеристика простора и стања
животне средине у границама Плана генералне регулације насеља Љубовија. Дефинисани
индикатори представљају квантитативне показатеље на основу којих се прати степен
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достигнутости постављених циљева. Дефинисаним индикаторима Стратешке процене утицаја
добијају се подаци о:
•
•
•
•
•
•
•
•

квалитету ваздуха,
стању површинских и подземних вода,
водоснабдевању,
стању земљишта,
стању шумске вегетације,
карактеристикама и стању фауне и флоре,
инфраструктурнојикомуналнојопремљеностиподручја,
условима становања, условима рада и урбаном стандарду.

Табела бр. 7 Општи и посебни циљеви са избором индикатора
Општи циљеви
1. Заштита здравља и
побољшање квалитета живота
локалног становништва и
стварање услова за одмор и
рекреацију и развој туризма;

2. Очување и унапређење
животне средине, очување
постојећих екосистема, укупне
биолошке и природне
разноврсностина подучју Плана
генералне регулације насеља
Љубовија

Посебни циљеви

Индикатори

Заштита изворишта
водоснабдевања, обезбеђивање
квалитетне воде за пиће

Стање и капацитет изворишта
водоснабдевања

Смањење изложености
становиштва загађеном ваздуху
Смањење нивоа буке и вибрација
у изграђеном подручју

Број људи оболелих од болести
респираторних органа
Ниво буке и вибрација у зонама
становања

Стварање услова за одмор и
рекреацију

Број спроведених мера на смањењу
нивоа буке и вибрација
Процентуални удео површина
намењених за одмор и рекреацију

Смањење емисије загађујућих
материја у ваздух до нивоа који
не доводи до значајног
угражавања животне средине

Квалитет воде за пиће на изворишту

Процентуалани удео јавних зелених
површина
Број дана са прекораченом ГВЕ за
таложне материје, чађ, SOx, NOX, CO,
CxHx, PbxOx, HCHO

Очување и унапређење квалитета
воде у реци Дрини и Љубовиђи и
у осталим водотоковима на
планском подручју

Квалитет површинских вода (SWQI
индекс)

Успостављање мониторинга
статуса вода на подручју Плана;

Број радова на регулацији
водотокова

Спровођење планова управљања
ризиком од поплава;

Квалитет отпадних вода које се
испуштају у површинске токове

Број радова на заштити од поплава

Регулација бујичних водотокова
на подручју Плана;
Спречавање изливања отпадних
вода без предходног третмана
3. Рационално коришћење
природних ресурса, нарочито
необновљивих и делимично
обновљивих

Подстицање коришћења
обновљивих извора енергије,
еколошки прихватљивијих
енергената и успостављање
енергетске ефикасности

Процентуални удео енергије која се
добија из обновљивих извора

4. Реконструкција постојећих и
изградња нових комуналних и
инфраструктурних мрежа и
система

Повезивање свих домаћинстава
на канализациону и водоводну
мрежу;

Проценат домаћинстава
прикључених на канализациону
мрежу
Проценат домаћинстава
прикључених на водоводну мрежу
Квалитет отпадних вода на
испустима у реципијент

Пречишћавање свих отпадних
вода које настају у границма
Плана (комуналних,
технолошких, атмосферских) до
захтеваног нивоа пре испуштања
у реципијент

Процентуални удео коршћења
еколошки прихватљивих енергената

Број радова на изградњи централног
постројења за пречишћавање
отпадних вода
Број уређаја за пречишћавање
отпадних вода на радним
комплексима
Стање канализационе мреже
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Побољшање стања насељских
саобраћајница
5. Унапређење система
управљања отпадом, смањење
количине отпада на извору
настанка

Уклањање „дивљих” депонија,
санација и рекултивација
локација
Одвожење отпада на регионалну
депонију

Одређивање локације за
сепарацију и разврставање
отпада пре одлагања на
регионалну депонију, уз
спровођење одговарајућих мера
заштите
6. Контролисани развој подручја
уз примену мера и услова
дефинисаних Планом као и
обавезних мера заштите животне
средине

Институционално и нормативно
јачање органа за заштиту
животне средине
Успостављање праћења свих
облика загађења у границама
Плана
Израда Процена утицаја на
животну средину при реализацији
појединачних Пројеката

Квлитет воде у реципијенту
Стање саобраћајница, број
асфалтираних улица
Број „дивљих” депонија и
неконтролисаних сметлишта
Број радова на санацији и
рекултивацији угрожених локалитета
Стање и капацитет регионалне
депоније
Количина отпада која се одвози на
регионалну депонију
Број потенцијалних локација и
њихов положај
Опремљеност лоакције неопходном
инфраструктуром
Број спроведених мера заштите у
фази пројектовања и реализације
Број отворених општинских
канцеларија
Број усвојених општинских Одлука и
прописа
Број мерних места, стање мониторске
мреже
Број покренутих поступака процена
утицаја на животну средину
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3.0.

Процена
средину

могућих

утицаја

Плана

на

животну

План генералне регулације за насељено место Љубовија је, сагласно критеријумима за
оцењивање величине, значаја и вероватноће утицаја (модификована PADC методологија и „MeV
Urban” модел), оцењен према могућим утицајимана:








стање у простору - постојећa и планиранa наменa,
постојеће и планирано грађевинско подручје,
стање инфраструктурне и комуналне опремљености,
постојећи и планирани степен рационалности у коришћењу природних ресурса,
постојеће и планирано стање и квалитет животне средине,
постојећи и планирани степен ефикасности заштите животне средине,
стање мониторинга животне средине.

3.1. Приказ процењених утицаја варијантних решења Плана,
поређење и избор најповољнијег варијантног решења са аспекта
заштите животне средине
Предложенаваријантна решења су вреднована са аспекта могућих негативних утицаја и ефеката
у простору и капацитета за њихово спречавање и ограничавање.
При процени могућих утицаја вредновани су негативни утицаји и негативни ефекти због:
•
•

ризика од загађивања животне средине услед неадекватног (неконтролисаног)
управљања простором,
ризика од загађивања животне средине услед неадекватне инфраструктурне и комуналне
опремљености простора (генерисање отпада и отпадних вода, појаве буке, загађења
ваздуха, земљишта, вода, неконтролисана сеча и прореда шума, појава ерозионих
процеса).

При процени могућих утицаја вредновани су позитивни ефекти и разматрани су са аспекта:
•
•
•
•
•
•

смањење изложености становништва загађеном ваздуху,
смањења коришћења фосилних горива за загревање индивидуалних
коришћење еколошки прихватљивих енергената,
реализације планиране саобраћајне матрице подручја Плана,
реализације планиране комуналне инфраструктуре,
обавезног третмана свих отпадних водапре упуштања у реципијент,
управљањеотпадом.

објеката

и

Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину разматранa су два могућа варијантна
решења:
•

Варијанта - I - да се План генералне регулације за насељено место Љубовијане усвоји;

•

Варијанта - II – да се План генералне регулације за насељено место Љубовија усвоји и
имплементира;

Поређење варијантних решења извршено је на основу позитивних и негативних утицаја које би
варијантна решења имала у простору односу на:






створене вредности, демографске карактеристике, привредне активности;
природне вредности, стање животне средине, биљне и животињске врсте као и укупан
биодиверзитет на подручју Плана и у окружењу;
предеоне и пејзажне карактеристике подручја Плана;
инфраструктурну и комуналну опремљеност подручја;
просторне и урбанистичке услове и параметре и могућност контролисаног управљања
простором.

Eколошки прихватљивије решење је оно које омогућава:
•
•
•
•
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примену мера за спречавање негативних утицаја у простору и животној средини;
рационално коришћење природних ресурса у планској поставци;
спровођење мера заштите и мониторинга животне средине;
поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја.
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Табела бр. 8 Поређење варијантних решења
ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ
Позитивни

Негативни

Варијанта I
Варијанта II

Наставиће се са негативним утицајем на квалитет воде у реци Дрини и
Љубовиђи и притокама услед неадекватног управљања отпадним водама.
Стратешка процена утицаја као саставни део Плана
условиће реализацију планских решења са циљем
очувања природних вредности подручја и стварање
услова за праћење стања животне средине .
СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ
Позитивни

Негативни

Варијанта I

Варијанта II

Опасност од непланског заузимања простора, непланске изградње без
поштовања услова и параметара дефинисаних Планом и стварања
„дивљих” депонија и сметлишта.
Реализација планираних намена, садржаја и функција
према
условима
и
мерама
заштите,
очување,
ревитализација и санација појединих локација.
ПРЕДЕОНЕ ВРЕДНОСТИ
Позитивни

Негативни

Варијанта I
Варијанта II

Неопостојање планске основе за заштиту очување и уређење постојећих
предеоних целина.
Унапређење
предеоно-пејзажних
карактеристика
подручја кроз очување и унапређење природних и
антропогених предела на подручју Плана
ИНФРАСТРУКТУРА
Позитивни

Негативни

Варијанта I

Варијанта II

Даље нарушавање и деградација природних вредности, животне средине и
здравља становништва услед недовољне инфраструктурне опремљености и
непоштовања мера и услова заштите животне средине.
Реализација планираних инфраструктурних капацитета
ће
повећати
доступност
подручја
и
омогућити
коришћење простора уз очување капацитета животне
средине на планском подручју и умањење негативних
утицаја.
УСЛОВИ И ПАРАМЕТРИ

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације за насељено место Љубовија
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Позитивни
Варијанта I

Негативни
Непостојање урбанистичких параметара, правила уређења и грађења,
опасност од непланске изградње, нерационалног коришћења земљишта и
угрожавања животне средине.

Варијанта II

Поштовање прописаних урбанистичких параметара
омогућује даљи развој планског подручја уз укључивање
мера заштите, минимизирања негативних утицаја и
повећање позитивних ефеката.

Избор Варијанте II – усвајање Плана генералне регулације за насељено место Љубовијапредставља најбоље понуђено решење са аспекта
контролисаног управљања простором, заштите природних ресурса и животне средине (квалитета ваздуха, вода, земљишта, изворишта
водоснабдевања, биљног и животињског света, биодиверзитета) и у складу је са еколошким начелима и принципима одрживог развоја. Нацрт Плана је
у сагласности са постављеном еколошком матрицом и омогућава успостављање еколошке контроле у простору.
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3.2. Приказ процењених утицаја Плана на животну средину
Утицаји Плана генералне регулације за насељено место Љубовија анализирани су на релацији:
извори утицаја - утицаји - ефекти и последице.
Извори утицаја на квалитет животне средине могу бити планска решења Плана генералне
регулације.
Табела бр. 9 - Планска решења узета у обзир при процени утицаја плана на животну средину
1.
1.

Унапређење постојећих видова становања и адекватно комунално и инфраструктурно опремање.

2.2.

У оквиру предвиђених туристичко рекреативних комплекса планира се значајан проценат простора
и објеката спорта и рекреације;
У зони Давидовића планира се зона зеленила (пасивна/активна рекреација) са очувањем
постојећег изворишта за вишенаменско рационално коришћење ресурса;

3.

На земљишту у приватној својини уз државни пут Iб реда, дефинисане су локације спорт и
рекреација ТНЦ 10. На приватном земљишту је могућа изградња хотела, хостела и других
угоститељских објеката који ће употпунити основну спортско-рекреативну намену, при чему укупна
површина ових објеката и пратећег земљишта може бити максимално 30% а основне спортскорекреативне намене мин. 70% од укупног земљишта(комплекса).

4.

У оквиру грађевинских подручја могућа је изградња индивидуалних објеката за одмор или
изградња објеката намењених гостима (за смештај, исхрану, одмор и рекреацију и др.) у функцији
сеоског, ловног и других облика туризма. На парцелама које су намењене за изградњу објеката за
смештај и исхрану гостију, у функцији туризма, могућа је изградња већег броја објеката за смештај
гостију или објеката са већим бројем стамбених јединица (апартманског типа) или соба за
издавање и пратећих објеката за исхрану, одмор и рекреацију и сл.

1.
5.

У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштaдoзвoљeна jeизгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe
пoљoприврeднe прoизвoдњe и то:објеката за производњу воћа, поврћа и цвећа у затвореном
простору (стакленици, пластеници); објеката за производњу гљива; глиста, пужева, рибњака;
фарми и др.

6.

Постојеће шуме очувати и унапредити. Крчење шума је дозвољено само у следећим случајевима:
ради промене врсте дрвећа или узгојних облика; ради изградње објеката чија је изградња
дозвољена; у случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона. Санитарне
сече шуме подразумевају се као нега шуме.

7.

Водно земљиште - У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa купaлиштa, шeтaлиштa, мoстoвa,
прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други услoви, мoжe сe дoзвoлити изгрaдњa и пoстaвљaњe
угoститeљских и туристичких oбjeкaтa, сплaвoвa, брoдoвa-рeстoрaнa и oбjeкaтa спoртa и
рeкрeaциje. Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. Ниједан објекат у плавном подручју
(небрањеној зони) не може постати објекат трајног карактера.

8.

Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити тзв. „нaтурaлним” нaчинoм, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу мaтeриjaлa кao
штo су кaмeн и зeмљaни зaтрaвљeни нaсипи, кao и зeлeни пojaсeви висoкe вeгeтaциje. Oбaлa Дрине
сe мoжe урeдити и бeтoнским бeдeмимa.

9.

Планом су предложене три локације купалишта уз Дрину, а уз Љубовиђу је према расположивим
могућностима максимално омогућено формирање шеталишта.

10.

Бициклистичке стазе су планиране у оквиру профила следећих саобраћајница:Државни пут Iб реда
број 28, државни пут IIа реда број 141, Карађорђева, Светосавска, Молерова, Хиландарска,
Косовска и Првомајска.

11.

Радна зона Стара Љубовија - Највећи део налази се у насељу Стара Љубовија (катастарска
општина Лоњин), између реке Дрине и државног пута. Ова производно-технолошка зона обухвата
велике парцеле са индустријским објектима. Већина парцела има директан прилаз са државног
пута. Постоји могућност проширења индустријске зоне, уколико се за тим појави потреба.

12.

Радна зона – експлоатација шљунка се налази у југоисточном делу подручја обухваћеног Планом,
између реке Дрине и државног пута. Комплекс заузима веома велику површину, и намењен је
експлоатацији шљунка и песка.
По завршетку експлоатације потребно је извршити рекултивацију површина са основном наменом
рекреација на отвореном или пољопривредно земљиште.

13.

Радна зона са становањем у Доњој Буковици где је предвиђено проширење грађевинског реона
код исказаних потреба и интересовања потенцијалних инвеститора, ради заокружења изградње
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започетих планираних пословних комплекса и већ постојеће изградње стамбених објеката и
обухватају широк спектар делатности. У овој зони је могућа изградња комплекса терцијарних
(услужних ) делатности, услужног занатства, производног занатства код којег се дoдaтнo
услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa, мањих стоваришта грађевинског материјала,
становања а могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, саобраћајне и
инфраструктурне површине, мањих спортских објеката и зелене површине. Локације не могу
оптерећивати суседство (стамбене зоне) у саобраћајном смислу, а визуелно се морају уклопити у
окружење, односно допринети његовом визуелном ефекту. До државног пута већ постоје објекти
становања, и може се у зони на парцелама дозволити и становање са правилима грађења ТНЦ 4.
Индустриjскa прoизвoдњa,мали производни погони идeлaтнoстикoje прoизвoдe букуидругa
зaгaђeњa, нисудoзвoљeни.

14.

У обухвату ПГРа могуће је формирање парковске површине у зони „културни центар“и на
општинским парцелама у „Давидовићу“. У центру насеља формиран је мањи плато-трг са спомен
обележјем.

15.

Заштитно зеленило се планира на локацијама које се налазе непосредно уз радну зону, уз обалу
реке Дрине и Љубовиђе, и канала, на свим „вишковима парцела“ у јавној својини у регулацији
саобраћајница и водотокова као и на појединачним локацијама (као део процеса рекултивације
радне зоне шљункаре, каменолома). Заштитно зеленило чини део зелених коридора. Планирана
мрежа пешачких и бициклистичких стаза трeбa дa кoристe и друге пoстojeћe кao и плaнирaнe
зeлeнe кoридoрe.

16.

Планом се предвиђа проширење Лоњинског гробља, тако да ће капацитети задовољити потребе у
планском периоду.
Сиистем снабдевања водом насеља Љубовије, је регионалног карактера и тренутно се са постојећег
изворишта санитарне воде „Грабовица“ капацитета 60,0 л/с ( лоцирано - ван границе ПГР), осим
насеља Љубовија снабдевају санитарном водом и насеља Читлук , Лоњин и Дубоко.
У перспективи, планира се прикључење свих насеља општине на овај систем.

17.

У том смислу, планира се и повећање капацитета изворишта „Грабовица“, изградњом још два
бунара укуног капацитета 30 л/с - тако да би укупни капацитет изворишта „Грабовица„ био
подигнут на 90,0 л/с.
Просторним планом општине Љубовија, посебно је истакнута потреба за дефинисањем зона
санитарне заштите изворишта „Грабовица“ у складу са Правилником о начину одређивања и
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник СРС, бр, 92/08)

18.

Изграђен је примарни вод (прва фаза регионалног водовода) до низијских насеља општине:
Читлук, Лоњин, Доња Љубовиђа и Црнча и у току је изградња секундарне водоводне мреже у овим
насељима (доминантно ван граница ПГР).
У обухвату ПГР у наредном планском периоду, акценат ће
бити стављен на сукцесивну
реконструкцију постојећедистрибутивне мреже у насељу Љубовија у складу са новимпотребама и
противпожарним прописима и на изградњу ( ширење) водоводне мреже .
У претходном периоду се радило на изградњи примарног канализационог колектора II у складу са
Генералним пројектом канализационе мреже насеља „Љубовија“ – „Ballby internacional „ (предузеће
за инжењеринг, пројектовање извођење Београд ,2004.године) , тако да је он изведен са мањим
изменама у смислу укидања једне канализационе црпне станице. Планом је предвиђено следеће:

19.
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- изградити примарни канализациони колектор I, уз десну обалоутврду реке Љубовиђе, ø250мм,
укупне дужине око 800,00м, са падом у смеру речног тока, који ће прихватити канализационе
испусте у реку Љубовиђу у зони слива десне обале Љубовиђе, до планираног моста и постојећег
канализационог колектора ø 500мм;
- изградити примарни канализациони колектор II, уз десну обалу Сабирног канала I , почев од
постојеће канализационе црпне станице КЦС у дужини од 1745,0м;
- изградити примарни канализациони колектор IV за повезивање канализационих црпних станица
КЦС3 и КЦС4, односно локације опредељене за постројење за пречишћавање отпаних вода (
ППОВ), профила ø700мм , укупне дужине око 1900,00м , са падом ка локацији ППОВ;
- сукцесивно реконструисати постојећу канализациону мрежу „општег система“ уз раздвајање
санитарно-фекаланих отпадних вода од атмосферских и замену дотрајалих цеви новим адекватног
порфила;

20.

Сакупљање и евакуација атмосферских воде у новопланираним улицама обављаће се отовреним
каналима- риголама до сабирих зона, одакле ће се евакуисати атмосферским канализационим
колекторима.

21.

Изградња ППОВ ствара услове за прихват на пречишћевање како комуналних отпадних вода које се
генеришу на простору Љубовије, и пет сеоских насеља, тако и отпадних вода индустријских погона
радне зоне „Љубовија“. Техно-економска анализа показала је да будући ППОВ Љубовија треба да
буде капацитета 2 X8000 ЕС. Упоредна техно-економска анализа предност је дала систему у виду
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бетонских еквенцијалних реактора са континуалним дотоком (СБРц систем).
За изградњу централног постројења за пречишћавање отпадних вода, опредељена је локација
узводно од моста за Братунац у површини од 3 ha.
У склопу постројења за пречишћавање отпадних вода, налазиће се и црпна станица за
препумпавање отпадне воде на постројење уз препумпавање, аутоматска решетка, кружни
песколов, мерач протка, компресорска станица, две аерационе лагуне, разделно окно, две таложне
лагуне и управна зграда.
22.

Примарно пречишћавање индустријских отпадних вода је предуслов за њихов прихвату градску
канализацију и ППОВ„Љубовија“.

23.

Рециклажно двориште је надзирани ограђени простор намењен одвојеном прикупљању и
привременом складиштењумањих количина посебних врста отпада. Планирана је локација поред
постројења за пречишћавање отпадних вода.
Заштита од великих вода реке реке Дрине и притока- У складу са Мишљење ЈВП „Србијаводе” ,
ВПЦ Сава-Дунав“-Нови Београд бр. 3085/1 од 01.08.2013.године, неопходно је предузети следеће
мере на реконструкцији, изградњи и одржавању одбрамбених насипа:


24.





25.

извршити регулацију реке Љубовиђе (у горњем току), као и продужетак Сабирног канала
I узводно од моста у улици Ј.Цвијића;
Изградити везу између Сабирног канала I и одбрамбеног насипа уз реку Дрину, односно
опремити изливну грађевину Сабирног канала I - пумпном станицом за случај великих
вода;
Опремити и остале слабе тачке на деснообалном насипу реке Дрине (пропусти и мостови у
његовом трупу, остављени за евакуацију брдских вода, насталих сливањем са околних
терена у реку Дрину), изливним грађевинама и црпним станицама;
Уз регулисане водотоке и канале без наспа, неопходно је оставити заштити појас ширине
по 4,0 м са обе стране од ивице протицајног профила;

Мере заштите од клизања земљишта су првенствено просторно – планске мере које обухватају
избегавање планирања било какве изградње на нестабилним теренима и угроженим подручјима,
планирање инфраструктурних објеката који заобилазе угрожена подручја и планско пошумљавање
потенцијалних клизишта, за шта је потребно претходно израдити катастар клизишта.
За санацију клизишта потребно је урадити детаљно истраживање сваког клизишта појединачно и
елаборат о резултатима са предлогом мера.

26.

Уређење ерозивних делова састоји се од техничких мера (изградња заштитних објеката као што су
преграде, уставе, каскаде, ретенције и сл.) и биолошких мера (пошумљавање, затрављивање,
терасирање, чишћење корита и сл.).

27.

Планира се изградња насељског гасовода до 16bar од челичних цеви и мерно регулационих станица
16/4bar, на основу засебне урбанистичко-техничке документације, изградња дистрибутивне
гасоводне мреже до 4 bar у насељу, од полиетиленских цеви и изградња подземних прикључака на
гасоводну мрежу.

28.

Повећање капацитета електроенергетске мреже, телекомуникационе и кабловске мреже.

Утицајинаживотнусрединумогубитимеханички,
физички,
хемијски,
аобјекатутицајасумедијумиживотнесрединепрекокојихсеутицајипреносеилинакојасеодражавају.
Стратешком проценом утицаја разматрани су могући утицаји које планска решења могу имати на:






Природне карактеристике
- Квалитет ваздуха
- Квалитет површинских, подземних вода и изворишта водоснабдевања
- Квалитет земљишта
- Степен шумовитости
- Климатске промене
- Биљни и животињски свет
Предеоне вредности
- Уређено зеленило
- Предеоне типове
- Ерозију
Створeне вредности
- Демографске карактеристике
- Здравље људи
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- Инфраструктурну и комуналну опремљеност
- Ниво буке и вибрација
- Интензитет јонизујућег и нејонизујућег зрачењa
- Генерисање и поступање са свим врстама отпада
- Површине јавне намене
Урбанистичке услове и параметре
- Урбанистичке параметере
- Комуналну хигијену
- Институционални капацитет

Последицеутицајау простору и животној средини јесупроменеособина, изгледаилифункције.
Ефекти/последице утицаја могу бити негативне (деградирање фактора животне средине),
позитивне (унапређење квалитета животне средине у границама Плана и у окружењу) и стање
без промена.
Процена утицаја на животну средину извршена је на основу величине (интензитета) утицаја које
планска решења могу имати на стање у простору. Утицаји се према интензитету промена које
изазивају, оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на
позитивне промене.
Tабелабр. 10Критеријуми за оцењивање величине утицаја(модификована PADC методологија)
Величина утицаја

Ознака

Значење симбола

критичан, врло негативан

-3

онемогућавање функције у датом простору

већи

-2

у већој мери нарушава стање животне средине

мањи

-1

у мањој мери нарушава животну средину

нема утицаја

0

нема промена у животној средини

позитиван

+1

мање позитивне промене и утицаји у животној средини

повољан

+2

повољне промене и утицаји на квалитет животне средине

врло повољан

+3

Промене битно побољшавају квалитет животне средине

Утицаји планских решења се оцењују са просторног аспекта, односно према могућностима за
њихово територијално распростирање. Критеријуми за оцењивање просторне димензије могућих
утицаја су:





локални – локацијски – утицаји на нивоу Плана генералне регулације насеља Љубовија;
општински - утицаји од значаја за подручје општине Љубовија;
регионални – утицаји од значаја за ширу просторну целину – регион;
национални – утицаји од значаја за ниво Републике Србије.

Tабела бр. 11Значај утицаја
Значај утицаја
Ознака
национални
IV
регионални
III
општински
II
локални (локацијски)
I

могући
могући
могући
могући

утицаји
утицаји
утицаји
утицаји

Опис
на нивоу Републике Србије
у оквиру региона
на нивоу општине Љубовија
на нивоу Плана генералне регулације

Приликом процене утицаја планираних активности и садржаја на животну средину узете су у
обзир и карактертистике могућих утицаја и то:
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Вероватноћа,
Сложеност/реверзибилност,
Временска димензија (трајање, учесталост, понављање),
Кумулативна и синергергетска природа (могућност међусобног заједничког деловања
више различитих утицаја из једног или више извора).
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Табела бр.12 -Процена утицаја планских решења на животну средину

Демографске
карактеристике

Здравље људи

Отпад

Јавне намене

Урбанистички параметри

Комунална хигијена

+1/I

0

-1/I

+3/I

+2/I

0

+2/I/II

+2/I

+2/I

+1/I

0

+1/I

+2/I

+2/I

+2/I

0

02

+1/I

+1/I

+1/I

+1/I

0

-1/I

+3/I

+2/I/II

0

+2/I/II

+2/I

+2/I

+1/I

0

+1/I

+2/I

+2/I

+2/I

0

03

-1/I

-1/I/II

-1/I

-1/I

0

-1/I

+3/I

+1/I

0

+2/I/II

+2/I/II

+2/I/II

-1/I

0

-1/I

+2/I

+2/I

+2/I

+1/I

04

-1/I

-1/I/II

-1/I

-1/I

0

-1/I

+3/I

+1/I

0

+2/I/II

+2/I/II

+2/I/II

-1/I

0

-1/I

+2/I

+2/I

+2/I

+1/I

05

-1/I

-1/I

-1/I

0

0

-1/I

+1/I

+1/I

0

+2/I /II

+2/I

+2/I

-1/I

0

-1/I

0

+2/I

+2/I

+1/I

06

+2/I/II

+1/I/II

+2/I/II

+2/I/II/I
II/IV

+2/IV

+2/I/II

+2/I

+2/I/II

+1/I

+1/I

+2/I

+2/I

+1/I

0

0

+1/I

+2/I

+2/I

0

07

-1/I

1/I/II/III

-1/I

0

0

-1/I/II

+3/I/II

+1/I/II

+1/I/II

+1/I

+2/I

+2/I

-1/I

0

-1/I

+1/I

+2/I

+2/I

+1/I

08

0

+1/I/II/I
II

+1/I

0

0

0

+3/I/II

+1/I/II

+2/I/II/
III

0

0

0

0

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

0

09

0

0

0

0

0

0

+3/I/II

0

0

0

+2/I/II

+3/I/II

0

0

0

+2/I/II

+1/I

+1/I

0

10

0

0

0

0

0

0

+3/I/II

0

0

0

+2/I/II

+3/I/II

0

0

0

+2/I/II

+1/I

+1/I

0

11

-1/I/II

-1/I/II

-2/I/II

-1/II

0

-1/I/II

+3/I/II

-1/I

0

+1/I

-1/I

+3/I/II

-1/I/II

-1/I/II

-1/I/II

+2/I/II

+2/I/II

+2/I/II

+1/I/II

12

-1/I/II

-1/I/II

-2/I/II

-1/II

0

-1/I/II

+3/I/II

-1/I

0

+1/I

-1/I

+3/I/II

-1/I/II

-1/I/II

-1/I/II

+2/I/II

+2/I/II

+2/I/II

+1/I/II
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Институционални
капацитети

Предеони типови

+1/I

Јонизујуће и нејонизујуће
зрачење

Уређено зеленило

+1/I

Бука

Биљни и животињски свет
(биодиверзитет)

+1/I

Инфраструктурна
опремљеност

Климатске промене

01

Планска
решења

Ерозија

Шуме

Услови - параметри

Земљиште

Створене вредности

Вода

Предеоне вредности

Ваздух

Природне карактеристике

13

-1/I/II

-1/I/II

-2/I/II

-1/II

0

-1/I/II

+3/I/II

-1/I

0

+1/I

-1/I

+3/I/II

-1/I/II

-1/I/II

-1/I/II

+2/I/II

+2/I/II

+2/I/II

+1/I/II

14

+2/I/II/I
+2/I/II
II

+2/I/II

+1/I

0

+1/I/II

+3/I/II

+2/I/II

+2/I/II

+2/I

+2/I

+3/I/II

+1/II

0

0

+2/I

+2/I

+2/I

0

15

+2/I/II/I
+2/I/II
II

+2/I/II

+1/I

0

+1/I/II

+3/I/II

+2/I/II

+2/I/II

+2/I

+2/I

+3/I/II

+1/II

0

0

+2/I

+2/I

+2/I

0

16

0

0

-1/I/II

0

0

0

+3/I/II

0

0

0

0

+3/I/II

0

0

0

+2/I

+2/I

+2/I

0

17

0

-1/I/II

+2/I

0

0

0

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+3/I/II

0

0

0

+1/I

+2/I

+1/I

0

18

0

-1/I/II

+2/I

0

0

0

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+3/I/II

0

0

0

+1/I

+2/I

+1/I

0

19

0

+1/I/II

+1/I/II

0

0

0

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+3/I/II

0

0

0

+1/I

+2/I

+2/I/II

0

20

0

+1/I/II

+1/I/II

0

0

0

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+3/I/II

0

0

0

+1/I

+2/I

+2/I/II

0

21

0

+2/I/II/I
+1/I/II
I

0

0

0

+1/I/II

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+3/I/II

-1/I/II

0

-1/I/II

+1/I

+2/I

+2/I/II

0

22

0

+2/I/II/I
+1/I/II
I

0

0

0

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+3/I/II

-1/I/II

0

-1/I/II

+1/I

+2/I

+2/I/II

0

23

-1/I/II

0

0

0

+1/I/II

0

0

+1/II

+1/I/II

+3/I/II

-1/I/II

0

-1/I/II

+1/I

+2/I

+2/I/II

+1/I/II

24

0

+2/I/II

0

+2/I/II

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+2/I/II/I +3/I/II/I
III
II

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+1/I/II

+1/I/II

25

0

+2/I/II

+2/I/II

+2/I/II

0

+2/I/II

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+2/I/II/I +3/I/II/I
III
II

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

0

0

26

0

+2/I/II

+2/I/II

+2/I/II

0

+2/I/II

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+2/I/II/I +3/I/II/I
III
II

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

0

0

+2/I/II/I
+1/I/II
II

+1/I/II

+1/I/II

+1/I/II/I
II

+1/I/II

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

+3/I/II

0

0

0

+2/I/II

+2/I/II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+3/I/II

0

0

0

+2/I

+2/I

0

27
28

-1/I/II

-1/I/II

+2/I/II/I
+2/I/II
II

0

0
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Закључак:
На основу извршене процене утицаја планских решења на животну средину може се закључити да реализација Плана генералне регулације за
насељено место Љубовија неће изазвати значајније негативне утицаје. Очекивани негативни утицаји у мањој мери нарушавају стање животне средине
и немају значајан просторни обухват. Негативни утицаји ће се највише одразити на квалитет земљишта, услед пренамене и заузимања земљишта за
потребе изградње стамбених зона, радних зона, зона намењених турзиму и рекреацији, комуналних и саобраћајних површина. Такође, треба очекивати
и мање негативне утицаје на повећање нивоа буке као последица реализације планираних намена. Негативни утицаји као последица рада постојећих и
планираних радних зона и одвијања технологија у њима се могу контролисати, уз поштовање мера заштите животне средине и праћење стања и
квалитета ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода. Сви потенцијално негативни утицаји се могу очекивати у границама Плана, без
могућности угрожавања околних подручја и већих просторних целина.
Најзначајније утицаје на унапређење квалитета животне средине имају планска решења која се односе на повећање површина под зеленилом,
формирање зона за развој туризма, унапређење стања саобраћајне и хидротехничке инфраструктуре, реализацију зона за спорт и рекреацију,
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, побољшање водоснабдевања становништва, гасификације подручја, одбране од поплава,
санација клизишта. Ова планска решења изазивају повољне промене и утицаје на квалитет животне средине и здравље становништва.
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3.3. Мере за ограничавање негативних и увећање позитивних
утицаја на животну средину
Заштита животне средине обухвата план мера и посебних правила за превенцију, смањење,
спречавање и компензацију негативних утицаја планираног развоја, мере унапређења и
побољшања стања, мере заштите прекограничног загађења, мере и посебна правила заштите и
мониторинга животне средине.

3.3.1. Заштита ваздуха
Загађење ваздуха на подручју Плана генералне регулације насеља Љубовијаможе се очекивати
као последица емисије из котларница и индивидуалних ложишта током зимског периода,
одвијања саобраћаја, експлоатације камена. У циљу заштите квалитета ваздуха, потребно је:














повећати енергетску ефикасност и повећати степен коришћења еколошки прихватљивих
извора енергије;
подићи степен комуналне хигијене;
извршити фазну реконструкцију насељских саобраћајница и изградњу планираних у
складу са меродавним саобраћајним оптерећењем и тиме обезбедити бољу саобраћајну
проточност;
извршити фазну реконструкцију постојећих и фазну реализацију планираних зелених
површина свих категорија, према просторним и локацијским условима;
обострано/једнострано озелењавање саобраћајница свих рангова и категорија и
озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа);
подизање имисионих, пољозаштитних, ветрозаштитних зона и појасева на правцима
доминатног ветра, у зонама извора загађивања;
избор врста садног материјала прилагодити основној функцији – заштити од штетних
утицаја и поправљању предеоних и пејзажних вредности (аутохтоне, брзорастуће,
декоративне врсте високих, средњих лишћара и четинара, жбунасте врсте и травне
површине);
подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих извора
енергије и увођење енергетске ефикасности;
смањење броја индивидуалних котларница, развијање и фазно увођење система
централизованог снабдевања енергијом;
успоставитимониторинг квалитета ваздуха према програму, са мерним местом за праћење
квалитета ваздуха;
за све постојеће и планиране објекте, садржаје и радове који представљају изворе
загађивања ваздуха, обавезан је поступак процене утицаја на животну средину, и
примене најбоље доступне технике и технологије у циљу спречавања и смањена емисије
штетних и опасних материја у животну средину;

Посебне мере заштите ваздуха:
Оператер стационарног извора загађивања ваздуха у обавези је:






да спроведе мере за смањење загађивања ваздуха у поступку пројектовања, градње и
редовног рада(коришћења) и мора га одржавати и спровести мере тако да не испушта
загађујуће материје у ваздух у количини већих од граничних вредности емисије;
у случају прекорачења граничних вредности емисије, оператер је дужан да прилагоди
рад новонасталој ситуацији или обустави технолошки процес како би се емисија свела у
дозвољене границе у најкраћем року;
за случај да се у процесу обављања делатности могу емитовати гасови непријатних
мириса, оператер је дужан да примењује мере које ће довести до редукције мириса и ако
је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности
емисије;
за планирани, новоизграђени или реконструисани стационарни извор загађивања за који
није прописана обавеза израде студије о процени утицаја на животну средину, оператер
је дужан да пре пуштања у рад прибави дозволу.

3.3.2. Заштита вода
Мере заштите површинских и подземних вода ће се спроводити у складу са циљевима заштите
животне средине: очувања живота и здравља људи,смањења загађења и спречавања даљег
погоршања стања воде реке Дрине, Љубовиђе и њихових притока, обезбеђења водоснабдевања
и несметаног коришћења вода за различите намене, заштите водених екосистема и постизања
стандарда квалитета животне средине.
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забрањено је директно и индиректно загађивање површинских и подземних вода у зони
приобаља и тока реке Дрине и Љубовиђе и њихових притока;
комуналне и технолошке отпадне воде се морају пречишћавати до одговарајућег
квалитета пре упуштања у реципијент;
неопходна је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода које ће омогућити
пречишћавање отпадних санитарно-фекалних вода до нивоа који одговара квалитету
воде у реципијенту или бољем;
обавезна је контрола квалитета и количина отпадних вода након пречишћавања у
постројењу за пречишћавање отпадних вода, а пре упуштања у реципијент;
мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода вршити преко овлашћене
институције (правно лице), у складу са Законом о водама;
неопходна је изградња канализационе мреже;
дозвољене су искључиво водонепропусне септичке јаме, као прелазно решење до
изградње канализационе мреже;
канализациони систем градити као сепарациони са посебним колектором за одвођење
атмосферских вода;
неопходна је реализација атмосферске канализације;
са површина за паркирање и осталих површина на којима се може очекивати појава
зауљених атмосферских вода, обавезно је каналисање и третман истих у сепаратору
таложнику до захтеваног нивоа, пре упуштања у реципијент;











Посебне мере заштите вода - обавезе носиоца пројеката/оператера:


носиоци пројеката и оператери - генератори отпадних вода који испуштају отпадне воде
непосредно у реципијент дужни су да обезбеде пречишћавање отпадних вода до нивоа
који одговара граничним вредностима емисије, односно до нивоа којим се не нарушавају
стандарди квалитета животне средине реципијента (комбиновани приступ), узимајући
строжији критеријум од ова два;
носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у
реципијент или јавну канализацију дужни су да изграде погоне или уређаје за
пречишћавање отпадних вода до захтеваног нивоа;
носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у
јавну (насељску) канализацију дужни су да од надлежног органа општинске управе
исходују Акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију;
носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у
реципијент и јавну (градску, насељску) канализацију, дужни су да поставе уређаје за
мерење, да врше континуирано мерење количине отпадних вода, да контролишу и
испитују биохемијске и механичке параметре квалитета отпадних вода и да извештај о
извршеним мерењима квартално достављају јавном водопривредном предузећу,
министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за животну
средину;
носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који имају уређаје за
пречишћавање отпадних вода у обавези су да испитују квалитет отпадних вода пре и
после пречишћавања, да обезбеде редовно функционисање уређаја за пречишћавање
отпадних вода и да воде дневник њиховог рада;
мерења количина и испитивање квалитета отпадних вода врши овлашћена институција
(правно лице), у складу са Законом о водама;
у циљу заштите реципијента и планираног постројења, Локална самоуправа мора донети
Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у јавну
канализацију, као саставни део Одлуке о коришћењу, управљању и одржавању
водоводне, фекалне и атмосферске канализационе мреже на територији општине. Овим
Правилником се прописују услови и ниво загађења отпадних вода, које поједини
технолошки процеси морају испунити при упуштању у мрежу јавне насељске
канализације.










Мере заштите изворишта водоснабдевања:
Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања у складу са
важећом законском регулативом, штите се:




од намерног или случајног загађивања и свих других утицаја који могу неповољно
утицати на издашност изворишта, природни састав, квалитет и здравствену исправност
воде;
обавезним уређивањем и одржавањем зона санитарне заштите;
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применом и провођењем мера забране, превенције, санације, спречавања, контроле и
надзора, заштите и мониторинга стања;

За заштиту изворишта водоснабдевања потребно је:



урадити Елаборат о зонама санитарне заштите,
утврдити површину и просторно пружање зона санитарне заштите.

У циљу заштите вода у изворишту водоснабдевања, дефинишу се зоне заштите изворишта
подземне воде:
Зона I изворишта подземне воде, формира се непосредно око водозахватног објекта.
Дозвољено је уређење озелењавањем декоративним врстама које немају дубоки корен. Зона се
користи искључиво за сенокос. Простор у овој зони се
ограђује заштитном оградом на
удаљености од 3 - 10m од водозахватног објекта, у циљу спречавања неконтролисаног уласка
људи и животиња. У овој се зони не могу градити и употребљавати објекти, постројења,
делатности и користити земљиште, ако то угрожава здравствену исправност воде за пиће. Услови
и мере за ову зону:








забрањена је изградња и употреба објеката и постројења која нису у функцији изворишта
водоснабдевања;
забрањено је кретање возила у функцији изворишта водоснабдевања ван утврђених
траса, прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања,
коришћење пловила на моторни погон, одржавање спортова на води, купање људи и
животиња;
забрањено је напајање стоке;
забрањен је комерцијални узгој рибе;
приступ овој зони дозвољен је само лицу запосленом у водоводу;
забрањена је изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или
вршење других делатности забрањених у зонама IIиIII.

Зона II изворишта подземне воде, обухвата простор са кога вода дотиче до водозахватног
објекта за најмање 50 дана или не може да буде краћа од 50m. Зона I се може изједначити са
Зоном II када је водоносна средина у порозној средини међузрнастог типа покривена повлатним
заштитним слојем који неутралише утицај загађивача са површине терена. У овој се зони не могу
градити и употребљавати објекти, постројења, делатности и користити земљиште, ако то
угрожава здравствену исправност воде за пиће. Услови и мере за ову зону:











забрањена је стамбена изградња;
забрањена је употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака;
забрањена је употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
забрањено је узгајање, кретање и испаша стоке;
забрањено је камповање, вашари и друга окупљања људи;
забрањена је изградња и коришћење спортских објеката;
изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију;
продубљивање корита и вађење шљунка и песка;
формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих;
забрањена је изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или
вршење других делатности забрањених у зони III.

Зона III изворишта подземне воде, у порозној средини међузрнастог типа, када је подземна
вода са слободним нивоом а водоносна средина покривена повлатним заштитним слојем, који
умањује утицај загађивача са површине терена и обухвата простор са ког вода дотиче до
водозахватног објекта за најмање 200 дана. Зона III се може изједначити са Зоном II, када је
водоносна средина издани у порозној средини међузрнастог типа покривена повлатним
заштитним слојем који неутралише утицај загађивача са површине терена. У овој зони не могу се
градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште иливршити друге
делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:







трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју
директно или индиректно уносити у воде;
производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју
директно или индиректно уносити у воде;
комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата;
испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских
постројења;
изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода;
експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина;
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неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и
других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем
или цурењем;
неконтролисано крчење шума;
изградња и коришћење ваздушне луке;
површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире
подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови
нису у функцији водоснабдевања;
одржавање ауто и мото трка.

Посебне мере заштите изворишта водоснабдевања:
Посебне мере заштите изворишта водоснабдевања дефинишу се у циљу заштите од потенцијално
негативних утицаја које могу имати планиране активности у њиховом окружењу. Смернице којих
се треба придржавати су:






дефинисати зоне заштите изворишта са прописаним режимом коришћења и мерама
којима ће се онемогућити штетно дејство на хигијенску исправност воде за пиће;
обавезно је постављање водонепропусног слоја у циљу заштите и очувања квалитета
подземних вода;
одвођење отпадних вода са саобраћајних површина вршити непропусним каналима;
транспорт загађујућих материја вршити атестираним превозним средствима;
обавезно
озелењавање
у
зони
проласка
саобраћајнице
поред
изворишта
водоснабдевања;

Обележавање заштитних зона - положај водозахватне грађевине у простору, дефинише се
географским координантним тачкама;



за Зону Iпописом катастарских парцела и припадајуће катастарске општине или
положајем преломних тачака полигона израженог преко геодетских координата;
за Зону II и Зону III дефинишу се положајем преломних тачака полигона израженог преко
геодетских координата.

3.3.3. Заштита земљишта
Загађење земљишта на подручју Плана је последица одвијања саобраћаја, постојања радних
зона и неадекватног управљања отпадом, а у мањој мери и услед одвијања пољопривредне
производње. Опште мере заштите земљиштаобухватају систем праћења квалитета земљишта
(систем заштите земљишног простора) и његово одрживо коришћење које се остварује применом
мера системског праћења квалитета земљишта:



праћење индикатора за оцену ризика од деградације пољопривредног земљишта;
спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и
деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су
узроковани антропогеним активностима;

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације обухватају:










организовано управљање отпадом на подручју Плана које подразумева прикупљање,
примарну селекцију, транспорт и одлагање на санитарну депонију;
уклањање дивљих депонија са свих локација и увођење строжије казнене политике како
би се спречило поновно формирање дивљих депонија;
контрола управљања отпадом и отпадним водама;
реконструкција канализационе мреже како би се спречиле хаварије и изливање отпадних
вода у земљиште;
обавезно планирање и спровoђење превентивних мера заштите приликом коришћeња
земљишта за све делатности за које се очекује да ће оштетити функције земљишта;
санација и рекултивација површина на којима се врши експлоатација природних ресурса;
носилац пројеката/оператер (или други облици промене својине), при свакој промени
власништва је у обавези да спроводе процену стања животне средине и одређивање
одговорности за загађење животне средине;
носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у обавези да изради извештај о
стању земљишта, а за сваку трансакцију земљишта, на коме се дешава или се дешавала
потенцијално загађујућа активност;
носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник,
обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног загађења
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животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика по животну
средину и трошкове уклањања штете нанете животној средини;
носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач у обавези је да изради извештај о
стању земљишта који мора бити издат од стране стручне организације, акредитоване за
узорковање и испитивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду;
носилац пројекта/оператер који деградира животну средину дужан је да изврши
ремедијацију или санацију деградиране животне средине, у складу са пројектима
санације и ремедијације на које ресорно Министарство даје сагласност;

3.3.4. Заштита и унапређење природе, природних добара и предела
Заштита природе обухвата:
•
•
•
•
•
•

заштиту, очување и унапређење биолошке, геолошке и предеоне разноврсности,
одрживо коришћење и управљање природним добрима и ресурсима,
унапређење стања нарушених делова природе,
унапређење стања шумских екосистема на подручју Плана;
усклађивање људских активности, економских и друштвених развојних планова и
пројеката са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих природних ресурса,
дугорочно очување природних предела и природне равнотеже.

Опште мере заштите природних вредности на подручју Плана:









обавезно је очување и унапређење природног и вештачког вегетацијског покривача у
урбаном центру;
обавезна је заштита и очување вегетације у рубном делу урбаног центра, у циљу
ублажавања екстремних утицаја и побољшања микроклиматских услова;
подизање зелених површина унутар градског центра и у оквиру осталих намена (паркови,
скверови, баште, дрвореди) у циљу смањења концентрације штетних гасова у ваздуху и
побољшања општих микроклиматских услова;
реализацију грађевинског подручја насеља, грађевинског земљишта ван грађевинског
подручја, инфраструктурних коридора, прилагодити природним структурама и условима,
тако да утицај на предеоне карактеристике буде што мањи;
све природне пределе заштити у њиховој разноврсности, јединствености, лепоти и
значају за доживљај и рекреацију становништва;
обавезне су мере еколошке компензације у циљу ублажавања штетних последица на
природу (мере санације, примарна рехабилитација, успостављање новог локалитета или
комбинацију мера).

Према Уредби о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС” бр. 102/2010), река Дрина представља
еколошки коридор од међународног значаја у Републици Србији.
Мере заштите еколошке мреже:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

забрањено је уништавање и нарушавање станишта, као и уништавање и узнемиравање
дивљих врста у границама еколошког коридора;
забрањена је промена намена површина под природном и полуприродном вегетацијом
(ливаде, пашњаци, тршћаци итд.);
забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи
функционалност коридора;
планирањем намене површина, као и активним мерама заштите очувати и унапредити
природне и полуприродне елементе коридора у складу са предеоним и вегетацијским
карактеристикама подручја;
стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и
унапређивању биодиверзитета;
обавезне су мере спречавања, односно смањења, контроле и санације свих облика
загађивања у коридору;
обавезне су мере унапређења еколошког коридора – обавезно је очување аутохтоне
вегетације и успостављање континуитета зелених површина чија структура и намена
подржава функције коридора;
на местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних система који
формирају баријере за миграцију врста, обезбедити техничко-технолошка решења за
неометано кретање дивљих врста;
изван зона становања насеља забрањена је изградња објеката чија намена није директно
везана за воду на растојању мањем од 50 m од линије средњег водостаја водотока;
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Мере еколошке компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица
реализације планских решења на животну средину и здравље људи на подручју Плана, у складу
са Правилником о компензацијским мерама („Сл. гласник РС“ бр. 20/2010). Како је циљ
компензације на подручју Плана заштита животне средине, здравља људи и квалитета живота,
локалитете за формирање нових зелених површина треба утврдити на основу процене
вероватноће, обима и карактера могућих негативних утицаја постојећих и планираних садржаја
на животну средину. Компензацију зеленила треба спровести тако да допринесе смањењу
емисије загађујућих материја и прашине, као и смањењу нивоа буке и побољшању пејзажних
карактеристика подручја.
Мере компензације:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

промовисати пејзажно уређење појединачних парцела;
успоставити појасеве заштитног зеленила између радних зона и зона осталих намена
(стамбених, спортско-рекреативних и др.);
извршити биолошку рекултивацију свих деградираних локација и зона;
формирати појас зеленила дуж планираних и постојећих саобраћајница у складу са
локацијским условима;
уз границе парцела, опционо, формирати „зелене баријере” за заштиту од удара ветра,
од жбуња, живе ограде висине 1,5-2m или високог дрвећа;
одабир врста приликом формирања заштитног појаса вршити на основу анализе и
валоризације постојећег зеленила на подручју Плана и окружењу;
приликом формирања заштитног зеленила избегавати алохтоне, инвазивне и алергене
врсте биљака, заступљеност аутохтоних врста не треба бити испод 50%,
повезати јавне зелене површине у једниствен систем зеленила;
при стварању заштитних појасева користити врсте веома отпорне на загађења (Acer
rubrum, Cornus mas, Corylus colurna, Platanus sp, Gleditsia triacanthos, Populus deltoides,
Robinia pseudoacacia, Pyracantha coccinea, Sorbus japonica, Juniperus sp, Juglans nigra,
Quercus robur, Populus nigra, Amorpha fruticosa, Ribes sp, Ligustrum ovalifolium, Sophora
aucuparia, Rosa canina, Tilia americana, Hedera helix, Ulmus campestris, Chamaecyparis
lawsoniana, Thuja occidentalis, Abies concolor, Alnus glutinosa, Acer platanoides).

3.3.5. Заштита од буке и вибрација
Опште мере заштите становништва од буке у животној средини насеља Љубовија, обухватају
одређивање акустичних зона у складу са наменом простора и граничним вредностима индикатора
буке у тим зонама.
Тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним вредностима од 50 dB(A) у току
дана и 40 dB(A) у току ноћи у којима је забрањена употреба извора буке који могу повисити ниво
буке и обухватају:


подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски
локалитети, велики паркови

Остале зоне – зоне са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите од буке и обухватају:








туристичка подручја, кампови и школске зоне,
чисто стамбена подручја,
пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта,
зоне експлоатације камена и шљунка;
градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима,
зоне дуж саобраћајница,
складишна и сервисна подручја.

У овим целинама, зонама, издвојеним локацијама и саобраћајним коридорима морају се
примењивати мере за спречавање и отклањање буке и мере заштите од утицаја на окружење са
посебним мерама заштите према и у непосредном окружењу тихих зона:



Носиоци пројеката/оператери који у обављању привредне делтности емитују буку,
одговорни су за сваку активност којим се проузрокује ниво буке виши од прописаних
граничних вредности,
Носиоци пројеката/оператери генератори буке су у обавези да примењују мере техничке
заштите од буке за све објекте и делатности генераторе буке;
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обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/или природних) према
угроженим зонама,
бучне радње и операције у оквиру радионица и погона се мора обављати у затвореном
простору са затвореним прозорима и вратима објекта;
извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при прописаним
условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за заштиту од буке (атест,
произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке);
извори буке се изузетно могу користити и ако прелазе дозвољене граничне вредности у
случају елементарних непогода и других непогода, отклањања кварова који би могли
изазвати веће материјалне штете, али само за време док те околности постоје о чему је
корисник дужан да обавести Одељење за инспекцијске послове;
мерење буке врше стручне организације, овлашћене од стране ресорног министарства
задуженог за послове заштите животне средине које уједно и прописује услове и
методологију мерења буке.

3.3.6. Заштитa од јонизујућих зрачења
Mере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих
зрачења и мере нуклеарне сигурности обавезне су при свим поступцима у вези са нуклеарним
активностима и активностима којим се уређују услови за обављање делатности са изворима
јонизујућих зрачења и нуклеарним материјалима, као и управљање радиоактивним отпадом.
Спровођење и стално унапређивање мера којима се обезбеђују нуклеарна и радијациона
сигурност и безбедност постале су приоритети међународне заједнице, а основна брига више
нису само контрола нуклеарног наоружања и спречавање његовог даљег ширења, већ пре свега
обезбеђивање услова за ефикасно сузбијање злоупотреба радиоактивних и нуклеарних
материјала. Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности прописује:




увођење нових, виших стандарда у спровођењу мера заштите од јонизујућих зрачења,
нуклеарне и радијационе сигурности,
успостављање комплексније регулативе али и омогућавање ефикасније примене закона,
успостављање стриктног и целовитог надзора над изворима јонизујућих зрачења и
нуклеарним објектима, радијационим делатностима и нуклеарним активностима, као и
над управљањем радиоактивним отпадом;

Република Србија, као држава чланица Међународне агенције за атомску енергију (IAEA)
испуњава захтеве који произилазе из ратификованих међународних уговора. Регулаторно тело организација која врши јавна овлашћења у складу са Законом је Агенције за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

3.3.7. Заштита од нејонизујућег зрачења
Заштита од нејонизујућих зрачењаобухвата услове и мере заштите здравља људи и заштите
животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења извора
нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и
уређењу простора.
Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења:










обавезно је одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног
интереса;
обавезно је обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за
спровођење заштите од нејонизујућих зрачења;
обавезно је вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
обавезно је означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне
опасног зрачења на прописани начин;
обавезно је спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих
зрачења од посебног интереса на прописани начин;
обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и
контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној
средини;
обавезно је информисање становништва о здравственим ефектима излагања
нејонизујућим зрачењима и мерама заштите и обавештавање о степену изложености
нејонизујућим зрачењима у животној средини.
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Базне станице мобилне телефоније (БСМТ) је, по својој функцији примопредајни систем и чине је
примопредајни уређаји и одговарајућа телекомуникациона опрема, која служи за повезивање
базне станице са осталим деловима мобилне телекомуникационе мреже. БСМТ може истовремено
бити функционална у три мобилне телекомуникационе мреже (или три дела јединствене мреже)
који се, поред технолошког нивоа и могућности преноса говора, података или слике, разликују и
по фреквенцијским опсезима које користе, са реалним продором ка 4G и напреднијим
технологијама:

GSM-Global System for Mobile 900

GSM 1800 и

UMTS- Universal Mobile Telecommunications System (познат и као 3G - око 2100 MHz);
Предајници базних станица мобилне телефоније спадају у групу са малом снагом (предајници од
неколико десетина вати), који емитују један врло узак сноп радиофреквентних таласа. Снага
зрачења (самим тим и ефективна израчена снага) је увек ограничена на оптималну, у зависности
од оптерећења и услова пропагације али се, из разлога безбедности, при мерењу редовно узима
и максимално оптерећење, при коме не смеју да се прекораче референтне граничне вредности
ни у једној тачки у околини базне станице. Том приликом се редовно узимају у обзир и други
предајници у зони, односно мора се мерити и емисија али и укупна имисија.За услове
простирања електомагнетних таласа, морају се испоштовати:

техничке мере и захтеви,

мере безбедности и заштите здравља људи

мере безбедности животне средине.
Избор локације за постављање базне станице мобилне телефоније, са еколошког аспекта, мора
бити у складу са смерницама, мерама и условима:

стратешке процене утицаја плана (или секторских програма),

процене утицаја на животну средину пројекта,

заштите од нејонизујућих зрачења.
Мере заштите од штетног дејства електомагнетних таласа базне станице мобилне телефоније при
избору локације, постављањем:

на стубовима висине 20-36m,

на највишим објектима који доминирају околином,

на фасадама објеката (панелне базне станице које покривају одређену микролокацију, а
покретне базне станице се монтирају за време одржавања разних скупова, концерата и
сл.).
Оператер је у обавези да спроведе утврђене мере и услове заштите животне средине:

опасности од директног додира делова који су под сталним напоном;

опасности од директног додира проводљивих делова који не припадају струјном колу;

опасности од пожара и експлозија;

статички електрицитет услед рада уређаја;

опасности од утицаја берилијум оксида;

атмосферски електрицитет;

нестанак напона у мрежи;

недовољна осветљеност просторија;

неопрезно руковање;

опасност при раду на висини (монтирање антена на антенским стубовима);

механичка оштећења;

утицај прашине, влаге и воде.
Посебне мере заштите - у односу на тип и карактеристике објекта који се гради, посебно се
морају примењивати следеће мере заштите:

објекте не постављати унутар друге зоне опасности од пожара у близини отворених
складишта лако испарљивих, запаљивих и експлозивних материја без одговарајуће
заштите и прибављених услова, односно сагласности надлежног органа противпожарне
заштите;

ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта
или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести
надлежни завод за заштиту споменика културе;

ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и
минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног
споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за
заштиту природе;

обзиром да се антенски ситем базне станице инсталира на стубу који полази од тла, треба
да се постави ограда око базне станице и антенског стуба. На огради поставити табле на
којима је исписано упозорење да се не сме прилазити антенском стубу;
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антенски систем базне станице се мора пројектовати тако да се у главном снопу зрачења
антене не налазе антенски системи других комерцијалних или професионалних уређаја,
као ни сами уређаји, што се постиже оптималним избором висине антене, као и
правилним избором позиције антенског система на смом објекту;
отпадне материје које се јаве током изградње објеката базних станица, приступних
путева, довођења електришне енергије и слично, морају се уклонити преко овлашћеног
комуналног предузећа;
након изградње, односно постављања објекта који садржи извор нејонизујућег зрачења,
а пре издавања дозволе за почетак рада или употребне дозволе изврши прво
испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини извора;
за потребе првог испитивања оператер може извор електромагнетног поља пустити у
пробни рад у периоду не дужем од 30 дана или за телекомуникационе објекте може
мерења извршити у оквиру техничког прегледа;
орган надлежан за издавање употребне дозволе за објекат који садржи извор
нејонизујућег зрачења од посебног интереса, може пустити у рад тај извор ако је
мерењем утврђено да ниво електромагнетног поља не прекорачује прописане граничне
вредности и да изграђени, односно постављени објекат неће својим радом угрожавати
животну средину;
ако се периодичним испитивањем, систематским испитивањем или мерењем извршеним
по налогу инспектора за заштиту животне средине, утврди да је у околини једног или
више извора измерен ниво електромагнетног поља изнад прописаних граничних
вредности, надлежни орган може кориснику наложити ограничење у погледу употребе,
реконструкцију или затварање објекта до задовољавања прописаних граничних
вредности;
реконструкција се обавља технички и оперативно изведивим мерама у року од највише
годину дана од дана када је наложена реконструкција извора од стране надлежне
инспекције за заштиту животне средине.

3.3.8. Управљање отпадом и амбалажним отпадом
Спровођењем Стратегије управљања отпадом у Србији, којом се утврђују регионални процеси са
циљем смањивања и већег искориштавања отпада, проблем депоновања отпада на територији
општине Љубовија, биће решен укључивањем у пројекат регионалне депоније за Град Лозницу и
општине Љубовија, Мали Зворник и Крупањ. Заједно са суседним општинама Мали Зворник и
Крупањ, општина Љубовија је већ склопила споразум са Градом Лозницом о формирању
Регионалне депоније на лозничкој територији (у току је разрада студије за избор локације). По
усвајању Регионалног плана за управљање комуналним отпадом за Град Лозницу и општине
Љубовија, Мали Зворник и Крупањ и израдом Локалног плана за управљање комуналним
отпадом, локације за трансфер станицу/рециклажни центародносно рециклажно двориште
(сабирни центар) у комуналној зони, .............. дефинисати даљом разрадом кроз План детаљне
регулације.
Општи услови за реализацију трансфер станице:
•
•
•
•
•
•
•
•

потребна израда урбанистичке и пројектне документације за изградњу трансфер станице;
одлучивање о поступку процене утицаја на животну средину;
није дозвољено дугорочно складиштење отпада на локацији,
обавезно је брзо сакупљање/сабијање отпада,
обавезан је брзи утовар у трансферно возило,
трансфер возило мора напустити трансфер станицу за неколико сати,
дозвољено је постављање контејнера за рециклабилне компоненте,
дозвољено је одређивање простора за отпад који ће грађани доносити.

Taбела бр. 13 Критеријуми за локацију трансфер станице
Критеријуми за избор локације трансфер станице
Дозвољено је
у грађевинском подручју (на
Није
градити
грађевинском земљишту)
дозвољено
градити
на грађевинском земљишту ван
грађевинског подручја
у индустријским, радним и
комуналним зонама
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у зонама заштите изворишта
водоснабдевања
у заштићеним подручјима и
зонама заштите заштићених
подручја
на плавном и мочварном терену
на пољопривредном и водном
земљишту
у зонама високих густина
становања
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у зонама централних функција
у зонама спорта и рекреације
Врсте отпада којима се рукује на трансфер станици
Дозвољено
општински отпад (отпад из
Није
домаћинстава)
дозвољено
баштенски (зелени) отпад
опасан кућни отпад
рециклабилни отпад
обавезно је посебно
издвајање грађевинског отпада

Остале карактеристике
Карактеристике
централни положај у односу
локације
транспортне руте
директан приступ камионским
рутама и главној саобраћајници
на сеоском подручју - да може
прихватити отпад у пречнику 2030 km
величина (капацитет) локације
утврђује се на основу односа
постојеће и максимално
пројектоване количине отпада
могућност проширења у простору
топографске карактеристике
(раван или терен у благом
нагибу)
положај у односу на ружу
ветрова

Опремање

инфективни медицински отпад
велики предмети у расутом
стању
опасан отпад
радиоактиван отпад
угинуле животиње
нафтни резервоари
азбест
течности, муљеви, прашкасте
материје
објекат
плато за прихватање отпада,
сабијање, пребацивање у већа
возила и отпремање на
регионалну депонију
возила за сакупљање (возила
сакупљача)
претоварна-трансфер возила

интерне саобраћајнице
инфраструктурна опремљеност
партерно и пејзажно уређење
ограда са контролисаним улазом

Опште мере управљања отпадом - надлежни орган општине Љубовија:


доноси Локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом
спровођењу;
уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и
неопасним отпадом на својој територији;
уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и
неопасним отпадом;
издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са Законом,
води евиденцију и податке доставља ресорном Министарству;
врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са законом.







Поступање са комуналним отпадом – мора бити у складу са Локалним планом управљања
отпадом. Сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуналног отпада са подручја Плана мора
бити организовано преко надлежног комуналног предузећа. За ефикасно и еколошки
прихватљиво управљање отпадом на подручју Плана, потребно је:





успоставити сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада преко надлежног
комуналног предузећа, у складу са Локалним планом управљања отпадом;
поставити судове (контејнере, корпе) за сакупљање отпада уз поштовање принципа
примарне селекције отпада;
редовно пражњење контејнера и корпи и транспорт отпада са локација у складу са
условима надлежног комуналног предузећа;
планирани објекти свих категорија који имају туристичку, спортско-рекреативну и
комерцијално-услужну намену морају имати посебне просторије за привремено
одлагање смећа (комуналног отпада). Величина просторије се утврђује према броју
корисника, а приступ овом простору мора бити везан за приступни пут (преко рампе за
приступ комуналног возила). Просторије се налазе у оквиру објеката, као засебне, без
прозора, са електричним осветљењем, са точећим местом за славину, холендером и
Гајгер сливником са решетком;
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у блоковима где није могуће организовати посебну просторију за привремено одлагање
комуналног отпада, обавезна је изградња објеката за смештај судова за привремено
одлагање комуналног отпада. Минимални габарити објеката за привремено одлагање
отпада, за смештај једног контејнера, износе 2,5x2,0m, чисте унутрашње висине од
2,20m. Објекат се поставља на бетонску подлогу, подигнут минимум 15cm због прања.
Конструкција, зидови, кровна конструкција и покривач су дрвени. Фасадна облога је од
дрвених талпи, постављених тако да штите од ветра, а да омогућавају проветравање.
комунални отпад, на микролокацијама ће са прикупљати постављањем корпи за
смећена локацијама окупљања (одморишта, паркинзи, шетне стазе).
стандард за сакупљање отпада, карактеристика комуналног отпада (кућног смећа) је
суд - контејнер, запремине 1100l, габарита 1,37x1,45x1,45m. Апроксимативно, један
контејнер се поставља на 800m2 корисне површине (1000m2 бруто површине за
стационарну
намену).Чврстотпадсакарактеристикамасекундарнихсировина
(папир,
картон,
стакло,
пластика)
идругирециклабилниотпадје
потребноорганизованоприкупљатиу посебним контејнерима (жичани за папир, картон и
пластику, затворени контејнери за стакло).

Управљање амбалажним отпадом
спроводе у складу са:




- опште мере за управљање амбалажним отпадом се

условима заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава зa стављање у
промет,
условима за управљање амбалажом и амбалажним отпадом,
обавезом извештавања о амбалажи и амбалажном отпаду.

Посебне мере за управљање амбалажним отпадом:


















обавеза произвођача, увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца је да обезбеди простор за
преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење амбалажног отпада
ако укупна годишња количина амбалажног отпада (стакло, папир, картон и вишеслојна
амбалажа сa претежно папир-картонском компонентом, метал, пластика, дрво, остали
амбалажни материјали) прелази 100 t;
обавеза оператера је прибављање дозволе за управљање амбалажним отпадом;
обавеза оператера система, произвођача, увозника, пакера/пуниоца, испоручиоца и
крајњег корисника, достављања извештаја о управљању амбалажним отпадом;
амбалажа коју није могуће поново употребити, као ни поновно искористити путем
рециклаже, биоразградње или контролисаног спаљивања, постаје амбалажни отпад
намењен за одлагање;
амбалажа мора бити пројектована и произведена тако да када постане амбалажни отпад
омогући рециклажу материјала употребљених у производњи те амбалаже у одређеном
масеном проценту;
амбалажа се идентификује и означава према природним својствима амбалажних
материјала који су коришћени у њеној производњи да би се олакшало сакупљање,
поновна употреба и поновно искоришћење, укључујући и рециклажу, компостирање,
биоразградњу и искоришћење у енергетске сврхе. Амбалажа носи одговарајућу ознаку
или на самој амбалажи или на етикети, а уколико величина амбалаже то не дозвољава,
на приложеном упутству;
произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац дужан је да бесплатно преузме отп
од секундарне или терцијарне амбалаже на захтев крајњег корисника;
крајњи корисник који набавља робу од произвођача, увозника, пакера/пуниоца и
испоручиоца може отпад од секундарне или терцијарне амбалаже оставити непосредно на
месту набавке или га касније бесплатно вратити;
произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац дужан је да, на захтев крајњег
корисника, бесплатно преузмe амбалажни отпад који није комунални отпад, а потиче од
примарне амбалаже, уколико за такву амбалажу није прописан посебан начин
преузимања и сакупљања;
крајњи корисник је дужан да прикупи, складишти, одложи или проследи комунални
амбалажни отпад, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и законом
којим се уређује комунална делатност;
крајњи корисник је дужан да комунални амбалажни отпад разврстава и/или одвојено
складишти, тако да не буде измешан са другим отпадом, како би могао да буде прослеђен
или враћен, сакупљен, поново искоришћен, прерађен или одложен у складу са законом
којим се уређује управљање отпадом;
забрањено је прослеђивање или враћање амбалажног отпада који није комунални отпад
комуналним предузећима, осим када за то постоји закључен уговор;
крајњи корисник мора да обезбеди да амбалажа и амбалажни отпад који није комунални
отпад, који се прослеђује или враћа, не буде загађен опасним или другим материјама које
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нису садржане у упакованој роби, а које чине поновно искоришћење или рециклажу
немогућом или изводљивом једино по несразмерно вишем трошку;
крајњи корисник, као држалац отпада, мора да обезбеди да се са амбалажним отпадом,
који је загађен опасним или другим материјама које нису саставни део упаковане робе,
поступа у складу са законом којим се уређује управљање отпадом;
произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац дужан je за амбалажу коју ставља у
промет:
да обезбеди да комунално предузеће редовно преузима комунални амбалажни отпад;
да редовно преузима и сакупља амбалажни отпад који није комунални отпад од крајњих
корисника;
произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац може без дозволе ресорног
министарства да прикупља амбалажни отпад, уколико се радио сопственој повратној
амбалажи која је враћена од крајњег корисника, а није више погодна за поновну
употребу;
трговац на велико као крајњи снабдевач и/или трговац на мало није дужан да обезбеди
прописано управљање амбалажним отпадом ако се ради о амбалажи на којој постоји
декларација претходног снабдевача о томе да он гарантује управљање амбалажн
отпадом или ако се ради о амбалажи на којој постоји посебан знак путем кога оператер
гарантује да је та амбалажа укључена у његов систем управљања;
произвођач и увозник хемикалије дужни су да, о сопственом трошку, од трговца прикупе
повратну амбалажу у коју је била смештена та хемикалија и настао амбалажни отпад.

3.3.9. Мере за унапређење енергетске ефикасности
Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења
потрошње енергије. Према Закону о планирању и изградњи, унапређење енергетске
ефикасности је смањење потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе
градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и
употребе објеката.
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности:







рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у
производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника енергетских
услуга,
рационално коришћење необновљивих природних и замена необновљивих извора
енергије обновљивим где год је то могуће,
побољшање енергетске ефикасности и рационално коришћење енергије на нивоу
општине – у јавним комуналним предузећима, установама и јавним објектима у
надлежности општине применом мера на грађевинском омотачу, систему грејања и
унутрашњем осветљењу;
подизање нивоа свести крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби за
рационалним коришћењем енергије и уштеди која се може постићи спровођењем
информативних камaпања о енергетској ефикасности;

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској ефикасности зграда има за циљ повећање
енергетских перформанси јавних, пословних и приватних објеката доприносећи ширим циљевима
смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. Ова директива је дизајнирана да задовољи
Кјото протокол и одговори на питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању енергијом.
Овом директивом се постављају минимални захтеви енергетске ефикасности за све нове и
постојеће зграде које пролазе кроз велике преправке.
Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности:







извођење грађевинских радова на свим објектима у границама Плана, у циљу повећања
енергетске ефикасности - боља изолација, замена прозора, ефикасније грејање и
хлађење;
подизање нивоа свести крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби за
рационалним коришћењем енергије и уштеди која се може постићи спровођењем мера
енергетске ефикасности;
побољшање енергетске ефикасности јавне расвете - замена старих сијалица и светиљки
новом опремом која смањује потрошњу,
побољшање енергетске ефикасности водовода и канализације - уградњом фреквентних
регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја;
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побољшање енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом модерних
подстаница, уградњом термостатских вентила, делитеља топлоте, увођењем система
наплате према потрошњи.

3.3.10. Заштита од могућих прекограничних утицаја
Обзиром да се подручје Плана генералне регулације насеља Љубовија налази на обали реке
Дрине, постоји могућност прекограничних утицаја, те се из тог разлога морају поштовати мере
заштите од прекограничних утицаја.
Опште мере заштите од прекограничних утицаја:
•

•



•

•

•
•

свака Страна треба да обезбеди консултације органа надлежних за заштиту животне
средине у поступку имплементације планова и програма за које постоји вероватноћа
изазивања прекограничних утицаја;
свака Страна треба да обезбеди учешће јавности у провери планова и програма и
омогући доступност закључака јавности у средствима информисања;
свака Страна треба да обезбеди да се за планове и програме за које треба да се врши
стратешка процена утицаја на животну средину припреми извештај о животној средини у
складу са садржајем дефинисаним Aнексом IV Законa о потврђивању протокола о
стратешкој процени утицаја на животну средину уз конвенцију о процени утицаја на
животну средину у прекограничном контексту ("Службени гласник РС - Међународни
уговори", број 1/10);
свака Страна прати значајне ефекте на животну средину, укључујући здравље,
спровођења планова и програма да би, између осталог, утврдила, у раној фази,
непредвиђене негативне утицаје и да би могла да предузме одговарајуће активности
ремедијације;
тамо где Страна порекла сматра да је вероватно да ће спровођење плана или програма
имати значајне прекограничне ефекте на животну средину, укључујући здравље, и где је
вероватно да нека страна за коју је вероватно да ће бити значајно погођена то буде
захтевала, Страна порекла што је раније могуће пре усвајања плана или програма
обавештава погођену Страну;
свака Страна ће обезбедити израду Стратешких процена утицаја за планове и програме
који ће вероватно имати значајне утицаје на животну средину;
обавезна је процена утицаја на животну средину за све пројекте и активности за које
постоји вероватноћа изазивања прекограничних утицаја.
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4.0. Еколошка валоризација простора
На основу утврђених потенцијала и ограничења у простору на подручју Плана генералне
регулације за насељено место Љубовија, карактеристика непосредног и ширег окружења,
близине реке Дрине, као и постојеће и планиране намене извршена је валоризација простора у
обухвату Плана. Циљеви еколошког вредновања – валоризације простора су:
•
•
•
•

дефинисање еколошке целине, зона и појасева,
утврђивање услова за реализацију и спречавање просторних и еколошких конфликата и
успостављања еколошке компензације у простору,
утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију планиране намене
простора на основу Плана генералне регулације,
утврђивање обавезних еколошких мера и услова за реализацију планираних целина,
зона, локација, објеката, радова, делатности и осталих активности у простору.

Еколошком валоризацијом простора обухваћеног Планом генералне регулације за насељено
место Љубовија, утврђено је да цело планско подручје представља ЕКОЛОШКУЦЕЛИНУ
„НАСЕЉЕ ЉУБОВИЈА”. У оквиру ове еколошке целине се издвајају еколошке зоне:


Еколошка зона „УЖИ ЦЕНТАР”



Еколошка зона „СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА”



Еколошка зона „РАДНА ЗОНА – СТАРА ЉУБОВИЈА”



Еколошка зона „РАДНА ЗОНА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА”



Еколошка зона „РАДНА ЗОНА СА СТАНОВАЊЕМ – МЕШОВИТА ЗОНА”



Еколошки појас „РЕКА ДРИНА”



Еколошки појас „РЕКА ЉУБОВИЂА”

Еколошкa зонa„УЖИ ЦЕНТАР ”–Ову зону чине зоне Ужи Центар 1 и 2.Зону Ужи центар 1 чини
амбијентална целина блокова, који се налазе између Улице Војводе Мишића и брда Околиште.
Једна од карактеристика блокова је што су са северо-западне стране окружени тереном веома
великог нагиба, на коме није могућа градња, ни трасирање саобраћајнице. То је условило главни
прилаз парцелама из Улице Војводе Мишића, кроз пасаже и приступне саобраћајнице (заправо
делове парцела најближих улици). Ова зона је намењена за становање.
Зону Ужи центар 2 чине блокови који формирају ужи центар града, са југоисточне стране Улице
Војводе Мишића, као и блокови око Улице Дринске. Блокови ове типичне целине су изграђени
ивично, са наменама становања и делатности. Развој ових блокова одвијао се постепено, при
чему је становање уступало место делатностима, посебно у приземним деловима објеката.
Најстарији делови ове типичне целине налазе се у зони Улице Војводе Мишића, и били су
намењени најпре становању, да би са развојем центра и потреба становништва дошло до развоја
делатности и промене намена у приземним етажама објеката. Ови блокови окружени су јавним
површинама и објектима прве категорије, као што су главна улица, општинске и друге управне
зграде, црква и сл. Новији делови налазе се у зони Улице Дринске, која представља улазну
саобраћајницу у град. Сам положај ових блокова условио је активан развој делатности праћен
становањем у ивичној градњи.
У циљу уклањања негативних утицаја на животну средину и побољшања постојећег стања у
оквируеколошких зона „Ужи центар” је потребно спроводити следеће мере заштите
животне средине:





реализација пројеката (објеката, садржаја и радова) мора садржати инструменте
директне заштите животне средине (спречавање и минимизирање потенцијално штетних
утицаја и негативних ефеката по животну средину), због чега је обавезно покретање
поступка процене утицаја за пројекте, радове и објекте који могу утицати на квалитет и
капацитет животне средине у складу са важећом законском регулативом и Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр.
114/08);
обавезно је исходовање и поштовање услова надлежних органа и институција при
реализацији планираних намена, радова, објекатаи инфраструктурних система;
обавезно је комунално и инфраструктурно опремање у циљу спречавања потенцијално
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негативних утицаја на земљиште, воде, водне екосистеме и здравље становништва;
обавезанје
третман
(пречишћавање)
свих
отпадних
вода
и
предтретманпотенцијалнозауљенихатмосферскихводасаплатоа,
паркингпростораи
саобраћајнихповршина пре упуштања у реципијент;
обавезно је организовано управљање отпадом постављањем довољног броја контејнера и
корпи за отпатке;
обавезно је озелењавање и пејзажно уређење, сагласно локацијским условима и
еколошким захтевима;
обавезно је линијско (дрворедно) једнострано, обострано, једноредно или вишередно
озелењавање у појасу саобраћајница, према локацијским условима;
обавезно
је
одржавањекомуналнехигијене
и
комуналногреда,
аотпадсенесмескладиштитиизванзатоодређенихиобележенихместа.
обавезно је максимално уклапање планираних садржаја у специфични контекст
окружења и функционално и пејзажно повезивање са еколошким целинама непосредног
и ширег окружења;

Еколошка зона „СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА” - На земљишту у приватној својини уз државни пут Iб
реда, без могућности приступа са истог, дефинисане су локације спорт и рекреација ТНЦ
10.Могућа је и изградња хотела, хостела и других угоститељских објеката који ће употпунити
основну спортско-рекреативну намену, при чему укупна површина ових објеката и пратећег
земљишта може бити максимално 30%, а основне спортско-рекреативне намене мин. 70% од
укупног земљишта(комплекса).Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa
у функциjи спoртa, рeкрeaциje, туризмa и угoститeљствa) и прoизвoднe дeлaтнoсти.
Мере заштите животне средине за еколошку зону „Спорт и рекреација”:
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

смањити емисију загађујућих материја пореклом од саобраћајних активности
реконструкцијом постојећих и изградњом планираних насељских саобраћајница у складу
са меродавним саобраћајним оптерећењем;
обавезан је третман свих категорија отпадних вода пре упуштања у реципијент;
oбавезно је управљање свим насталим врстама отпада;
повећати учешће свих категорија зелених површина, реализовати планиране и одржавати
постојеће зелене површине свих категорија, према просторним и локацијским условима;
формирати
зону
дрворедног
зеленила
(једностраног/обостраног,
једноредног/дворедног/једноспратног/вишеспратног), у складу са локацијским условима
и рангом насељских саобраћајница;
формирати заштитно зеленило у зонама утицаја планиране зоне;
избор врста садног материјала прилагодити основној функцији – заштити од штетних
утицаја и поправљању предеоних и пејзажних вредности (аутохтоне, брзорасуће,
декоративне врсте високих, средњих лишћара и четинара, жбунасте врсте и травне
површине);
успоставити комунални ред и одржавати комуналну хигијену,
успоставити мониторинг – праћење стања квалитета ваздуха, вода, земљишта и нивоа
буке у оквиру ових зона;
за све постојеће и планиране објекте, садржаје и радове који представљају изворе
загађивања, обавезно покретање поступка процене утицаја према Уредби о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08).

Eколошка зона „РАДНА ЗОНА – СТАРА ЉУБОВИЈА” - Највећи део ове зоне налази се у
насељу Стара Љубовија (катастарска општина Лоњин), између реке Дрине и државног пута. Ова
производно-технолошка зона обухвата велике парцеле са индустријским објектима. Већина
парцела има директан прилаз са државног пута. На подручју и даље постоје велике површине
намењене пољопривредној производњи, те се може констатовати да постоји могућност
проширења индустријске зоне, уколико се за тим појави потреба. Проблеми везани за овај део
тичу се тешке економске ситуације (углавном се ради о компанијама ван функције) и еколошки
неприхватљивих начина одстрањивања штетних материја. За потребе дефинисање јавних намена
обавезна је израда Плана детаљне регулације. За појединачне комплексе неопходна је израда
Урбанистичког пројекта. У обухвату постојеће локације где је могућа: индустриjскa прoизвoдњa,
мaли прoизвoдни пoгoни, бензинске пумпне станице, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Стaнoвaњe у oвим зoнaмa je искључивo
зaбрaњeнo. Поред постојећих производних делатности-металска производња у зoни сe мoгу нaћи
и другe нaмeнe кoje нe мoгу вршити штeтнe утицaje нa дoминaнтну нaмeну или нa њих нe дeлуjу
штeтнo утицajи пoстojeћe прoизвoдњe. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa eнeргeтских и
кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa уз дeфинисaњe стрoгих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe.У
зони је забрањена прехрамбена и хемијска производња.
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Еколошка зона „РАДНА ЗОНА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА” - Комплекс који се налази у
југоисточном делу подручја обухваћеног Планом, између реке Дрине и државног пута. Комплекс
заузима веома велику површину, и намењен је експлоатацији шљунка и песка. За ову зону
неопходна је израда одговарајућих елабората заштите животне средине, и све мере заштите се
морају поштовати, односно производња не сме вршити негативне утицаје на животну средину.За
потребе дефинисање јавних намена обавезна је израда Плана детаљне регулације.
Позавршетку експлоатације потребно је извршити рекултивацију површина са основном наменом
рекреација на отвореном или пољопривредно земљиште. Ближу намену и сва остала правила
одредити кроз План детаљне регулације.
Еколошка зона „РАДНА ЗОНА СА СТАНОВАЊЕМ – МЕШОВИТА ЗОНА” – Ова зона се налази
у Доњој Буковици где је предвиђено проширење грађевинског реона код исказаних потреба и
интересовања потенцијалних инвеститора, ради заокружења изградње започетих планираних
пословних комплекса и већ постојеће изградње стамбених објеката и обухватају широк спектар
делатности. У овој зони је могућа изградња комплекса терцијарних (услужних) делатности,
услужног занатства, производног занатства код којег се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или
oгрaничeнa прoизвoдњa, мањих стоваришта грађевинског материјала, становања, а могућа је
изградња објеката намењених за јавне службе, саобраћајне и инфраструктурне површине,
мањих спортских објеката и зелене површине. Локације не могу оптерећивати стамбене зоне у
окружењу у саобраћајном смислу, а визуелно се морају уклопити у окружење. До државног пута
већ постоје објекти становања, и може се у зони на парцелама дозволити и становање са
правилима грађења ТНЦ 4. Индустриjскa прoизвoдњa,мали производни погони и дeлaтнoстикoje
прoизвoдe букуидругa зaгaђeњa нисудoзвoљeни. За потребе дефинисање јавних намена
обавезна је израда Плана детаљне регулације.
Мере заштите животне средине за Еколошке зоне „РАДНА ЗОНА – СТАРА ЉУБОВИЈА”,
„РАДНА ЗОНА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА” и „РАДНА ЗОНА СА СТАНОВАЊЕМ –
МЕШОВИТА ЗОНА”:
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

спровести мере санације и рекултивације свих деградираних локација и површина
(микролокација) у оквиру радних комплекса и издвојених локација у циљу спречавања
еманације прашкастих, таложних и суспендованих честица;
по завршетку експлоатације шљунка, извршити санацију и рекултивацију терена, у
складу са Пројектом рекултивације;
применити мере за смањење и спречавање загађивања ваздуха избором најбољих
доступних техника и технологија код постојећих и планираних пројеката и постројења;
применити мере за спречавање загађивања ваздуха у поступку пројектовања, градње и
редовног рада (коришћења) пројеката-објеката супра и инфраструктуре тако да се не
испуштају загађујуће материје у ваздух у количинама већим од граничних вредности
емисије;
смањити емисију загађујућих материја пореклом од саобраћајних активности
реконструкцијом постојећих и изградњом планираних насељских саобраћајница у складу
са меродавним саобраћајним оптерећењем;
повећати енергетску ефикасност и повећати степен коришћења еколошкиприхватљивих
извора енергије;
обавезан је третман свих категорија отпадних вода пре упуштања у реципијент;
oбавезно је управљање свим насталим врстама отпада;
повећати учешће свих категорија зелених површина, реализовати планиране и одржавати
постојеће зелене површине свих категорија, према просторним и локацијским условима;
формирати
зону
дрворедног
зеленила
(једностраног/обостраног,
једноредног/дворедног/једноспратног/вишеспратног), у складу са локацијским условима
и рангом насељских саобраћајница;
формирати заштитно зеленило у зонама утицаја индустријских, радних и сервисних
целина и зона;
избор врста садног материјала прилагодити основној функцији – заштити од штетних
утицаја и поправљању предеоних и пејзажних вредности (аутохтоне, брзорасуће,
декотативне врста високих, средњих лишћара и четинара, жбунасте врсте и травне
површине);
успоставити комунални ред и одржавати комуналну хигијену у границама Плана,
успоставити мониторинг – праћење стања квалитета ваздуха, вода, земљишта и нивоа
буке у оквиру ових зона;
за све постојеће и планиране објекте, садржаје и радове који представљају изворе
загађивања, обавезно покретање поступка процене утицаја према Уредба о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
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захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08) и примена
најбоље доступне технике и технологије у циљу спречавања и смањена емисије штетних
и опасних материја у животну средину.
Еколошки појасеви „РЕКА ДРИНА” и „РЕКА ЉУБОВИЂА” – Обухватају простор у појасу реке
Дрине и реке Љубовиђе, као доминантних водотокова на подручју Плана генералне регулације.
Ови еколошки појасеви се одликују великом осетљивошћу, обзиром да се у њиховој непосредној
близини налазе зоне становања, радни комплекси, пољопривредне површине, зоне
експлоатације камена, пољопривредно земљиште.У oквиру еколошког појаса „РЕКА ДРИНА“
дoзвoљeнa je изгрaдњa купaлиштa, шeтaлиштa, мoстoвa, прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други
услoви, мoжe сe дoзвoлити изгрaдњa и пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa,
сплaвoвa, брoдoвa-рeстoрaнa и oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje. Изгрaдњa других oбjeкaтa je
зaбрaњeнa. Ниједан објекат у плавном подручју (небрањеној зони) не може постати објекат
трајног карактера.
Обзиром на њихов значај, неопходно је спровођење мера заштите, како у фази планирања, тако
и при реализацији планских решења.
Мере заштите
ЉУБОВИЂА”:














животне

средине

у

еколошком

појасу

„РЕКА

ДРИНА”

и

„РЕКА

обавезан поступак процене утицаја за све пројекте (објекте, радове – изворе могућих
негативних утицаја на воде у рекама и њиховим притокама);
обавезно комунално и инфраструктурно опремање целина и зона које представљају
непосредно окружење еколошким појасевима;
обавезан катастар отпадних вода које угрожавају водотокове предметних појасева;
забрана упуштања свих непречишћених отпадних вода у реку Дрину, реку Љубовиђу и
њихове притоке;
обавезан је третман (пречишћавање) свих отпадних вода (комуналних, технолошких,
потенцијално-зауљених, атмосферских) до захтеваног нивоа, пре упуштања у
реципијент;
рационална и контролисана употреба заштитних средстава на пољопривредним
површинама;
обавезно је управљање свим врстама отпада, у складу са планом управљања отпадом;
дозвољено је уређење форланда у складу са водним условима;
обавезан је поступaк еколошке компензације у простору;
рекреативне, пешачко - шетнестазејенеопходноуклопитиуприродниамбијент;
обавезнајезаштитаприроднихкомпонентиокружењаиочувањеприроднестабилностииравнот
ежеупосматраномподручју;
обавезнојемаксималноуклапањепланиранихсадржајауспецифичниконтекстокружењаифун
кционалноипејзажноповезивањесаеколошкимцелинаманепосредногиширегокружења;
обaлe и вoдoтoкoвe урeдити тзв. „нaтурaлним” нaчинoм, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу
мaтeриjaлa кao штo су кaмeн и зeмљaни зaтрaвљeни нaсипи, кao и зeлeни пojaсeви
висoкe вeгeтaциje.
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5.0. Смернице за ниже хијерархијске нивое
Спровођење Плана генералне регулације и Стратешке процене утицаја представља остваривање
планираних активности и обавеза након усвајања Плана. У овом поступку потребно је
дефинисати планска документа нижег реда која ће се израђивати на основу Плана, приоритетне
активности у поступку спровођења, као и органе и институције које ће бити одговорне за
спровођење. Спровођење смерница дефинисаних Стратешком проценом утицаја врши се кроз
поступак процене утицаја Пројеката на животну средину, за све Пројекте који се планирају и
изводе, као и за постојеће Пројекте који су реализовани у претходном периоду, а за које је
предвиђен поступак процене утицаја на животну средину у складу са Законом.
Обавезне смернице Стратешке процене утицаја Плана
насељено место за реализацију планираних пројеката:









генералне

регулације

за

Смернице и мере заштите простора и животне средине Стратешке процене утицаја Плана
су обавезујуће и представљају саставни део Плана за који се врши процена стратешких
утицаја на животну средину;
При реализацији планираних пројеката (реконструкција и изградња саобраћајница,
формирање
туристичко-рекреативних
комплекса,
викенд
зона,
радних
зона,
комерцијалних зона, спортско-рекреативних садржаја, шетних и излетничких стаза,
одморишта, реализација комуналне инфраструктуре), а који представљају промене у
простору са потенцијално штетним утицајима и негативним ефектима у животној средини,
обавезно је покретање поступка процене утицаја на животну средину у складу са
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС” бр. 114/08);
Мониторинг животне средине (мониторинг систем за контролу стања квалитета ваздуха,
површинских и подземних вода, земљишта и буке, управљања отпадом и комуналне
хигијене) је обавезан, у складу са важећом законском регулативом и представља услов за
одрживи развој подручја Плана генералне регулације насеља Љубовија;
Смернице Стратешке процене утицаја су обавезујуће у поступку имплементације Плана
генералне регулације за насељено место Љубовија,односно у поступку израде Планова
детаљне регулације, урбанистичких пројеката и у и поступку директне примене одредби
Плана генералне регулације;
Обавезан је мониторинг и контрола над спровођењем обавезујућих смерница Стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације за насељено место Љубовија.

Приоритетнеактивностиипројектиизобластиживотнесредине





доношење (усвајање) Локалногеколошкогакционогплана;
израдаЛокалногинтегралногкатастразагађивача;
доношењеПрограмазазаштитуживотнесредине;
доношењелокалненормативезаживотнусредину, ускладусанадлежностима;

Учесници у имплементацији
ОпштинаЉубовија:





доносипрограммониторингаживотнесредине,
којиморабитисагласанпрограмукојидоносиВлада;
доносиЛокалниплануправљањаотпадом;
доносиЛокалниеколошкиакциониплан;
доносилокалнаеколошканормативнаакта;
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6.0.

Програм праћења стања животне
поступку спровођења Плана

средине

у

Реализација планских решења одвијаће се у дужем временском периоду и по правилу доводи до
одређених промена у простору и животној средини. Да би се вршило праћење промена на
подручју плана, неопходно је вршити систематско мерење, испитивање и оцењивање стања
животне средине како би се омогућила заштита здравља људи, природних и створених вредности
на подручју плана.
Циљеви праћења стања животне средине на подручју плана су:
•
•
•
•
•
•

Очување квалитета ваздуха,
Заштита површинских, подземних вода и земљишта,
Обезбеђивање квалитетне воде за пиће,
Заштита и очување екосистема,
Заштита здравља становништва,
Стварање услова за оцењивање стања животне средине на подручју Плана на основу
резултата мерења.

Локална самоуправа – општина Љубовијадоноси Програм праћења стања животне средине који
обухвата:






Праћење квалитета ваздуха,
Праћење квалитета вода,
Праћење квалитета земљишта,
Праћење нивоа буке,
Мониторинг отпада.

Мониторинг квалитета ваздуха врши се у циљу утврђивања концентрација загађујућих
материја у ваздуху. Праћење квалитета ваздуха врши се на основу података добијених са
државне и локалне мреже мерних станица, као и са мерних станица Агенције за заштиту животне
средине.
Мерна места за праћење квалитета ваздуха на подручју Плана одређује јединица локалне
самоуправе – општина Љубовија.
Носиоци Пројеката – Оператери у обавези су да врше праћење емисије загађујућих материја у
ваздух.
Мониторинг квалитета вода врши се у циљу оцењивања квалитета отпадних вода, квалитета
површинских вода, квалитета воде за пиће и покривености насеља хидротехничком
инфраструктуром.
Праћење квалитета отпадних вода врши се на местима излива у реципијент и то пре мешања
отпадних вода са водама реципијента.
Оператери постројења чији рад доводи до продукције технолошких отпадних вода, у обавези су
да врше мерења квалитета отпадних вода пре испуштања у реципијент и да податке о мерењима
достављају надлежном органу. Мрежа мерних места за појединачне пројекте део је мониторске
мреже општине Љубовија.
Праћење квалитета површинских вода врши се на основу показатеља за одређивање квалитета
површинских вода методом SerbianWaterQualityIndex (SWQI), развијеног од стране Агенције за
заштиту животне средине.
Праћење квалитета воде за пиће врши се на основу узорака који се узимају:




из сваког изворишта - ако су изворишта директно везана на водоводну мрежу, или из
сабирног вода, односно из резервоара сирове воде - ако су повезана у један систем;
из резервоара воде за пиће;
из водоводне мреже, са пет тачака на мрежи, у складу са бројем еквивалентних
становника.

Опремљеност хидротехничком инфраструктуром пратиће се на основу процентуалног удела
домаћинстава прикључених на водоводну и канализациону мрежу, у складу са статистичким
подацима локалног Јавног комуналног предузећа.
Мониторинг квалитета земљишта врши се на основу претходно успостављеног Програма
системског праћења квалитета земљишта и успостављања локалне мреже локалитета за праћење
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квалитета земљишта на подручју општине Љубовија. Монторинг квалитета земљишта на подручју
плана обухвата праћење концентрација опасних и штетних материја.
Праћење концентрација опасних и штетних материја се врши као посебно мерење, на местима за
која надлежни орган утврди да постоји могућност контаминације земљишта изазваног радом
Оператера.
Мониторинг нивоа буке врши сеу стамбеним зонама, у зонама за спорт и рекреацију које се
налазе у непосредним близинама великих саобраћајних праваца.
Мониторинг отпада има за циљ контролисање количине произведеног отпада и стања
одлагалишта, као и умањење негативних утицаја на животну средину изазваних неадекватним
поступањем са отпадом. Мониторинг отпада обухвата утврђивање количине отпада која се
одвози на комуналну депонију, као и праћење броја „дивљих” депонија и непланских сметлишта
у границама Плана генералне регулације насеља Љубовија.

6.1. Индикатори праћења стања
Индикатори праћења стања представљају инструмент за сагледавање и оцењивање стања
животне средине и улазне податке који на основу којих се прати стање животне средине, врши
процена могућих утицаја и дефинишу обавезне мере заштите.

Вода

Ваздух

Табела бр. 14 – Индикатори праћења стања животне средине
Периодичност
Индикатор
прикупљања
података
Концентрација:
Једном у току

сумпор диоксида,
године

оксида азота,

угљен моноксида,

суспендованих честица (PM10,
PM2.5),

чађи,

олова

угљоводоника

формалдехида

Квалитет отпадних вода
Хемијска поторшња кисеоника
Суспендоване материје
Биолошка потрошња кисеоника
pH вредност
Температура воде
Укупан број колиформних организама
Концентрација

Хрома

Олова

Цинка

Кадмијума
Квалитет површинских вода
Serbian Water Quality Index (SWQI)

Температура

pH вредност

Електропроводљивост

Засићеност кисеоником

Биолошка потрошња
кисеоника

Суспендоване материје

Укупни оксиди азота

Ортофосфати

Амонијум

Колиформне бактерије
Квалитет воде за пиће
Микробиолошке карактеристике
Физичке и хемијске карактеристике
Физичко-хемијске карактеристике
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Извор података
Локална мрежа
за мониторинг
квалитета
ваздуха
Мрежа станица
за контролу
квалитета
ваздуха Агенције
за заштиту
животне средине
Државна мрежа
за аутоматски
мониторинг
квалитета
ваздуха

Вредност параметра
када је потребно
спровести акцију
Када је број дана са
прекораченом ГВ већи
од прописаног

Четири пута у току
године

Локално јавно
комунално
предузеће
Оператери
сваког
појединачног
радног и
индустријског
комплекса

Свако повећање
вредности параметара
изнад граничних
вредности утврђених
законским актом.

Једном у току
године

Агенција за
заштиту животне
средине

Погоршање квалитета
воде у односу на
утврђену класу
водотока.

Једном у току
године периодични

Институт за
заштиту здравља
Србије", Милан

Свако прекорачење
граничних вредности
мерених параметара
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Радиолошке карактеристике

Три пута месечно основни

Јовановић Батут"
Институти и
Заводи за
јавноздравље

Једном у току
године

Локално јавно
комунално
предузеће

У случају да пораст
броја становника не
прати повећање броја
прикључака

На захтев
надлежног органа

Мерна места
оператера

У случају прекорачења
максимално
дозвољених вредности
опасних
и
штетних
материја у земљишту

Ниво буке у животној срединиу
дневном и ноћном периоду

Месечни и годишњи
извештаји

Локална мрежа
мерних станица

Укупна количина отпада који се
одвози на депонију

Једном у току
године

Локално јавно
комунално
предузеће

Број непланских сметлишта

Једном у току
године

Локално јавно
комунално
предузеће

Уколико је ниво
прекорачује дозвољене
граничне вредности
Уколико долази до
повећања укупне
количине отпада изнад
вредности за које је
депонија пројектована
Уколико се број
непланских сметлишта
не смањује

Отпад

Бука

Земљиште

Покривеност хидротехничком
инфраструктуром
Проценат домаћинстава прикључен на
јавну канализацију
Проценат домаћинстава прикључен на
постројењеза пречишћавање отпадних
вода
Концентрација опасних (Cd, Pb, Hg,
As, Cr, Ni, F) и штетних (Cu, Zn, B)
материја у земљишту

6.2. Права и обавезе надлежних органа
Обавезе надлежних органа општинске управе општине Љубовијасу да:









усвоји локалну регулативу (нормативна акта) из области контроле и мониторинга стања
животне средине;
изради Програм за систематско праћење стања животне средине на територији насеља
Љубовијау складу са важећом законском регулативом;
обезбеди локације за постављање мерних станица и узимање узорака;
успостави мониторинг у границама Плана и формира локалну мониторску мрежу;
ангажује овлашћену институцију која ће вршити континуална као и повремена мерења, а
податке добијене са мерних места достављати надлежном органу локалне самоуправе;
надлежни орган је у обавези да податке добијене праћењем стања животне средине на
подручју Плана доставља Агенцији за заштиту животне средине;
омогући доступност информација о животној средини;
изради план поступања у случају појаве неочекиваних негативних утицаја и врши
обавештавање јавности у случају прекорачења граничних вредности.

Надлежниорганизапоступак стратешке процене утицаја на животнусредину:





надлежни орган задужен за припрему Плана је у обавези да органу надлежном за
заштиту животне средине, заинтересованим органима и организацијама достави
на мишљење Извештај о Стратешкој процени;
надлежни орган задужен за припрему Плана је у обавези да, пре упућивања
захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени, обезбеди
ушешће јавности у разматрању Извештај о Стратешкој процени;
надлежни орган задужен за припрему Плана обавештава јавност о начину и
роковима увида у Извештај о Стратешкој процени, времену и месту одржавања
јавне расправе и начину достављања мишљења;
надлежни орган задужен за припрему Плана израђује Извештај о учешћу
заинтересованих органа, организација и јавности са свим мишљењима,
мишљењима изјављеним у току јавног увида и јавне расправе о плану и
Извештају о Стратешкој процени;
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надлежни орган задужен за припрему Плана, органу надлежном за послове
заштите животне средине доставља Извештај о Стратешкој процени са Извештајем
о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности;
надлежни орган за послове заштите животне средине, по добијању Извештаја о
Стратешкој процени са Извештајем о учешћу заинтересованих органа,
организација и јавности, може прибавити мишљење других овлашћених
организација и стручних лица или образовати стручну комисију за оцену
Извештаја о Стратешкој процени;
надлежни орган за послове заштите животне средине врши оцену Извештаја о
Стратешкој процени, на основу прописаних критеријума;
надлежни орган за послове заштите животне средине даје сагласност на
Извештаја о Стратешкој процени или одбија захтев за давање сагласности на
Извештаја о Стратешкој процени;
надлежни орган задужен за припрему Плана не може упутити План у даљу
процедуру усвајања без сагласности на Извештај о Стратешкој процени надлежни
орган за послове заштите животне средине;
надлежни орган за послове заштите животне средине дужан је да омогући
доступност информација о животној средини;

Надлежни орган за животну средину:












једанпутудвегодинеподносиСкупштиниопштинеизвештајостањуживотнесредине;
успостављахијерархијскусарадњуоргана, ускладусанадлежностима;
обезбеђује одлучивање о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину
за Планове и Програме;
обезбеђује
одлучивање
и
спроводипоступакпроценеутицајанаживотнусрединузапланиранепројекте
(објекте,
радове, инфраструктурнекоридоре, комуналнесистеме, објектеиповршине);
доноси Локални план управљања отпадом,
израђује
и
доносиЛокалнирегистаризворазагађивањаживотнесредине
(премаметодологијизаизрадулокалногрегистраизворазагађивањаиметодологијизаврсте,
начинеироковеприкупљањаподатака),акојиводинадлежниорганјединицелокалнесамоупра
веуциљупраћењаквалитативнихиквантитативнихпроменауживотнојсрединиипредузимања
меразаштитеуживотнојсредини;
израђујеИнтегралникатастарзагађивача - потребандокументкојисадржиподаткеоизворима,
врстама,
количинама,
начинуиместуиспуштањазагађујућихматеријауваздухиводе,
каоиоколичинама,
врсти,
саставуиначинутретманаиодлагањаотпадајеобавезандокументзасваправнаифизичкалицак
ојa својомактивношћузагађујуживотнусредину, ускладусаважећомрегулативом;
уоквирусвојенадлежностиобезбеђујемониторингживотнесредине
континуирануконтролуипраћењестањаживотнесрединеускладусасвимпосебнимЗаконимаи
успостављасарадњусанадлежниморганимаресорнихрепубличкихинституција.

Обавезе носилаца планираних/постојећих пројеката потенцијалних извора загађивања:


носиоци планираних/постојећих пројеката потенцијалних извора загађивања, по
усвајању Плана и исходовању информације о локацији, у обавези су да покрену поступак
процене утицаја на животну средину за сваки пројекат појединачно, подношењем
Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, у складу са
Законом о процени утицаја(„Сл. гласникРС” бр. 135/04, 36/09 и 72/09)и Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр.
114/08);



на основу Решења да је потребна процена утицаја на животну средину/да није потребна
процена утицаја на животну средину, носиоци планираних пројеката су дужни да
испоштују процедуру на овом хијерархијском нивоу;



носиоци пројеката за који се прописује поступак процене утицаја, дужни су да све мере
превенције, спречавања, контроле, заштите и мониторинга животне средине прописане у
процедури процене утицаја, примене и поштују;



надлежни орган задужен за инспекцијске послове дужан је да врши инспекцијски надзор
и контролу над спровођењем мера заштите животне средине.

Оператер сваког извора загађења у обавези је да:


надлежном органу достави податке о стационарном извору загађивања и свакој његовој
промени;
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обезбеди редован мониторинг емисије и да о томе води евиденцију;
обезбеди континуална мерења емисије ако за то постоји обавеза самостално, путем
аутоматских уређаја за континуално мерење;
води евиденцију о обављеним континуалним мерењима са подацима о мерним местима,
резултатима и учесталости мерења и достави податке једном у три месеца и достави
мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја;
обезбеди контролна мерења емисије преко овлашћених организација, ако мерења
емисије не обавља самостално;
обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног (акредитованог)
правног лица два пута годишње уколико не врши континуални мониторинг, а податке
достави надлежном органу;
постави уређаје за мерење количине отпадних вода које се испуштају у реципијент и да
извештај о извршеним мерењима квартално доставља јавном водопривредном предузећу,
министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за животну
средину;
испитује квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да обезбеди редовно
функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде дневник њиховог
рада;
врши испитивања количине опсаних и штетних материја у земљишту уколико постоји
могућност загађења земљишта редовним радом Пројекта.
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7.0. Методологија Стратешке процене процене утицаја
Плана на животну средину
Основни методолошки приступ израде и генерални садржај Стратешке процене утицаја на
животну средину дефинисан је Законом о Стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС” бр. 135/04и 88/10). За поступак процене утицаја и израду Стратешке процене
утицаја (Извештаја о Стратешкој процени) Плана генералне регулације насеља Љубовијана
животну средину, коришћена је методологија процене животне средине „Rapid Urban
Environmental Assessment” са елементима еколошког вредновања за просторни и урбани развој
„Mev Urban Environmental Assessment” модел:







прикупљање информација и података о простору, података мониторинга животне
средине, „осетљивости и повредивости” зона, локација, објеката и медијума,
евидентираним и потенцијалним утицајима и изворима угрожавања, деградације и
загађивања и укупном стању животне средине,
успостављањеосновнеанализе
„нултогстања”,
каоусловаиполазнеосновезапроценумогућихзначајнихутицајаипроменаупростору,
вредновањестањапремамогућим,
очекиванимипроцењенимутицајимасапредлогоммогућихалтернативаиваријантнихрешења,
синтезаикомпарацијасавредновањемипоређењеммогућихваријанти,
интеграција,
презентацијаиимплементацијанајбољепонуђеногрешењасааспектазаштитеживотнесредин
е.

Примењена методологија заснована је на вредновању животне средине у границама захвата
Плана, процени стања локалног, општинског, регионалног, националног значаја („Mev Urban
Environmental Assessment”). Ток процене стања животне средине за подручје Плана,
представљен је проценом постојећег статуса, стања и вредности животне средине у
анализираним границама на основу чега је дата еколошка матрица са смерницама за просторноеколошко планирање - планирање намена, линијске и комуналне инфраструктуре, објеката и
садржаја просторно-еколошкe целинe, еколошких зона и појасева.
На основу планираних решења извршена је еколошка валоризација подручја насеља Љубовија,
дефинисане су еколошке смернице за израду, спровођење и имплементацију Плана, односно за
утврђивање еколошке валоризације еколошке целине и зона на одрживи и еколошки прихватљив
начин. Методолошки, основ за вредновање индикатора животне средине су критеријуми и
представљају кључне елементе управљања простором и животном средином. Критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних утицаја, појединачних и синергичних, као и
њихових потенцијалних последица по природне вредности и животну средину, формирани су и
успостављени на основу доступне информационе основе – базе података мониторинга животне
средине, увида на терену, (идентификације и опсервације), увида у постојећу документацију
(просторно-планску, урбанистичку, студијску и пројектну), планиране намене простора.
Полазникритеријумизаодређивањемогућихкарактеристикаутицајасу:







значајПланазазаштиту, презентацијуиодрживокоришћењепростора, природнихвредности,
ресурсаиживотнесредине,
карактеристикеизначајПланасааспектаодрживогразвојаподручја,
значајикарактеристикеПланасааспектамогућихутицајанавредностиживотнесредине
(ваздух,
воде,
земљиште,
климатскеимикроклиматскекарактеристике,
биљнииживотињскисвет,
стаништаибиодиверзитет),
природнадобра,
предеонопејзажневредности, природнересурсе,
значајикарактеристикеПланасааспектамогућихутицајанастановништво,
инфраструктурнесистемеиосталествореневредностипростора,
карактеристикеПланасааспектастепенаинивоаусловљености,
ограничењаиутицајаизПланавишегредаиуслованадлежнихоргана, институцијаипредузећа.

За процену ризика по стање осетљивих и повредивих целина, зона, објеката и медијума животне
средине и здравље становништва, коришћене су и методе дате у препорукама и упутствима
Светске здравствене организације (WHO).
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8.0. Тешкоће при изради Стратешке процене утицаја на
животну средину
У процесу израде Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације за насељено место
Љубовијанису уочене битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја
стратешког карактера Плана на животну средину. За оцену стања животне средине извршена је
процена, на основу постојеће базе података мониторинга животне средине, увида на терену,
услова надлежних институција, постојеће просторно-планске и урбанистичке документације,
природних карактеристика просторне целине, као и података студијске, пројектне и друге
доступне документације.
У процесу израде Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације успостављена је
сарадња са заинтересованим органима и организацијама, овлашћеним институцијама за
мониторинг животне средине, надлежним органом за животну средину. Посебна сарадња је
успостављена са тимом обрађивача Плана генералне регулације, у циљу имплементације
обавезујућих смерница и мера заштите простора и животне средине.
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9.0. Приказ начина одлучивања за избор предложеног
Плана
Према одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09 и 64/10,
24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УСи 98/2013 – одлука УС), План
генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице локалне
самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине, односно града,
када је то предвиђено просторним планом јединице локалне самоуправе.
За израду Плана генералне регулације за насељено место Љубовијадонета је Oдлукa o
приступaњу изрaди Плана генералне регулације за насељено место Љубовија, број 06 249/2009-03 од 10.12.2009.г. („Сл. лист општине Љубовија”, бр. 7/2009).
Стратешка процена утицаја је саставни део Плана. Oдлуком o изрaди стратешке процене утицаја
на животну средину за План генералне регулације за насељено место Љубовија, број 06350/2009-03 од 10.12.2009.г. („Сл. лист општине Љубовија”, бр. 7/2009)прописана је обавезна
израда Стратешке процене утицаја.
Процес процене утицаја стратешког карактера је започет још у фази Концепта Плана. Стратешка
процена утицаја је текла паралелно са израдом Нацрта Плана, а Извештај о Стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину представља саставни део Предлога Плана.
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10.0. Закључци о Стратешкој процени утицаја Плана
животну средину
Стратешка процена утицаја Плана интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке
сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних
сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од интереса за вредности и квалитет
животне средине. Анализа и процена потенцијалних утицаја стратешког карактера превентивно
делује у смислу спречавања еколошке штете у простору.
На нивоу Плана генералне регулације за насељено место Љубовија процењени су потенцијални
утицаји планираних намена и ефекти на животну средину, укључена је јавност и заинтересоване
институције у процес одлучивања, а приликом доношења коначне одлуке биће узети у обзир
добијени резултати и укључени у Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана.
На основу вредновања Нацрта Плана процењује се да планиране намене и имплементација
Плана неће импликовати битне неповољне, еколошки неприхватљиве ефекте по природне
вредности и животну средину, а који се не могу контролисати. Такође разраду Плана пратиће
обавеза или одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја за све пројекте за које се
утврди да постоји могућност изазивања негативних утицаја на стање у простору, стање
природних вредности и културних добара, стање животне средине и здравље становника.
Најбоље понуђена варијанта са еколошког аспекта је реализација планиране намене, линијске и
комуналне инфраструктуре дате у Плану генералне регулације за насељено место Љубовија, уз
обавезне мере за:
•
•

•
•
•
•

очување интегритета и еколошког капацитета простора,
заштиту природних вредности (квалитета ваздуха, површинских и подземних вода,
пољопривредног, шумског и водног земљишта,разноврсности живог света, укупног
диверзитета подручја),
подстицање одрживог и равномерног економског развоја подручја,
заштиту и унапређење животне средине,
обавезно учешће локалне самоуправе и локалних заједница,
обавезно стручно учешће надлежних институција и овлашћених органа и организација у
имплементацији Плана, реализацији планираних намена, пројеката и активности у
простору и спровођењу мониторинга животне средине.

Стратешка процена утицаја Плана генералне регулације за насељено место
Љубовија(Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину)
представља саставни део Плана.Услови заштите животне средине прописани
Стратешком проценом утицаја су саставни део Локацијске дозволе.
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Oдлукao приступaњу изрaди Плана генералне регулације за насељено место Љубовија,
број 06-249/2009-03 од 10.12.2009.г. („Сл.лист општине Љубовија”, бр. 7/2009)
Мишљење о потреби израде Стратешке процене утицаја, Општина Љубовија, бр. 06337/09-02 од 07.12.2009. године
Oдлукao изрaди стратешке процене утицаја на животну средину за План генералне
регулације за насељено место Љубовија, број 06-350/2009-03 од 10.12.2009.г. („Сл.лист
општине Љубовија”, бр. 7/2009)
Завод за заштиту природе Србије, 03 бр. 020-1511/2 од 12.08.2013. године
JП „Србијашуме” Београд, ШГ „Борања” Лозница, бр. 3282 од 05.07.2013. године
Републички хидрометеоролошки завод, 92-III-1-69/2013. од 05.07.2013. године
ЈВП „Србијаводе”, ВПЦ „Сава-Дунав” Београд, бр. 3085/1 од 1.08.2013. године
Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одсек за санитарни надзор, бр.
530-353-20/2013-10 од 5.7.2013. године
ЈП „Склоништа” бр. 42-28/13-1 од 03.07.2013. године
ЈП „Путеви Србије” бр. 953-10901/13-1 од 08.07.2013. године
Министарство финансија и привреде, Управа Царина, бр. 148-15-351-04-19/4/2013 од
09.08.2013. године
Министарство омладине и спорта, бр. 350-01-5/1/2013-05 од 03.07.2013. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, бр. 350-01-6-1/2013-05 од
09.07.2013. године
Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, инт. Бр. 2157-2 од 15.07.2013. године
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, 07-33 бр. 2171/247/13 од 02.07.2013. године
Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа граничне полиције, 03/9
бр. 28-333/13 од 29.07.2013. године
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, бр. 350-01-00084/2013-04
од 01.08.2013. године
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, бр. 350-01-00084/2013-04
од 06.08.2013. године
„Србијагас” од 23.07.2013. године
„НИС” бр. 040700/12 од 24.07.2013. године
„ЕМС”бр. III-18-03-611/1BA од 26.07.2013. године
„Телеком Србија” бр. 4998-2097285/1 од 26.07.2013. године
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