
Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шабац, 2014. године 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

2 

 

 

 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ  

O СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

МАЛИ ЗВОРНИК 
 

 
 
 
 
 

Инвеститор ИЗВЕШТАЈА О СПУ ПГР: 
МАЛИ ЗВОРНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
Носилац израде извештаја: 
ЈУП „План“ Шабац  
 
ВД Директора: 
Јасмина Стевановић, дипл. пр. пл. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШАБАЦ, Август 2014. године 

 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

3 

 

САДРЖАЈ 
I  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА ....................................................................................................... 4 

УВОД ................................................................................................................................................................ 5 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ................................................................................................... 7 
1.1. Кратак преглед садржаја и циљева плана и односа са другим плановима и програмима ................................ 8 
1.2. Преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се извештај односи .................. 17 
1.3. Карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду изложене значајном утицају

 .......................................................................................................................................................................... 35 
1.4. Разматрана питања и проблеми заштите животне средине у плану и приказ разлога за изостављање 

одређених питања и проблема из поступка процене ........................................................................................... 36 
1.5. Приказ варијантних решења Плана генералне регулације насеља Мали Зворник......................................... 39 
1.6. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама битне са становишта 

циљева и процене могућих утицаја стратешке процене ...................................................................................... 45 

2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА .......................................... 48 
2.1. Општи циљеви стратешке процене .............................................................................................................. 49 
2.2. Посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора ............................................................................ 50 

3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ .............................................................................. 51 
3.1. Приказ утицаја варијантних решења на животну средину ............................................................................. 52 
3.2. Поређење варијантних решења ................................................................................................................... 53 
3.3. Приказ процењених утицаја плана на животну средину са описом мера за ограничавање негативних утицаја, 

односно увећање позитивних утицаја на животну средину .................................................................................. 53 
3.4. Начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине ............................................. 61 
3.5. Начин на који су при процени узете карактеристикe и значај утицаја планских решења ................................ 62 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ПРОЦЕНА 

УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ............................................................................................... 71 

5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА .................................... 73 
5.1 Опис циљева програма ................................................................................................................................ 74 
5.2 Индикатори за праћење стања животне средине .......................................................................................... 74 
5.3. Права и обавезе надлежних органа ............................................................................................................. 76 
5.4. Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја ...................................................................... 77 

6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ............................ 78 

7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА ................................................................................................................ 81 

8. ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ............................................................................................. 84 

9. КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ................................................................................................................. 89 

10. ПРИЛОЗИ .................................................................................................................................................. 91 
ПРИЛОГ I: ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ........................................ 92 
ПРИЛОГ II: СПИСАК ТАБЕЛА ............................................................................................................................. 94 
ПРИЛОГ III: СПИСАК СЛИКА .............................................................................................................................. 94 

 
 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

4 

 

 

I  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА  
 

ИНВЕСТИТОР ИЗВЕШТАЈА О СПУ НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПГР: 

 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ 
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПГР 
 

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ 
ИЗВЕШТАЈА О СПУ ПГР: 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА СТРУЧНОГ ТИМА 

Миомира Васовић, дипл.инг.арх. 
бр. лиценце:  __________ 

Титомир Обрадовић, специјалиста управљања заштитом 
животне средине  

 
СТРУЧНИ ТИМ  

име и презиме стручна спрема 

Миомира Васовић дипл.инг.арх. 

Титомир Обрадовић, специјалиста управљања заштитом живот. средине 

Србољуб Радовановић, дипл.инг.саоб. 

Биљана Мандић, дипл.инг.грађ. 

Милан Димитрић, дипл.ел.инг. 

Драган Павловић дипл.ел.инг. 

Милан Солдатовић, дипл.инг.геод. 

Наташа Стојановић инг.геод. 

Ксенија Лукић дипл.инг.арх 

Јелена Пајичић грађ. техн. 

 
 

ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР: ЈУП "ПЛАН" ШАБАЦ 
ВД ДИРЕКТОРА: 

 
 
 

___________________________________ 
Миомира Васовић, дипл.инг.арх. 

бр. лиценце:  _______ 

 
 
 

____________________________________ 
Јасмина Стевановић, дипл.пр.пл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВОД 
 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

6 

 

 
Стратешка процена утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник         

(у даљем тексту: стратешка процена) урађена је у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на 

животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09) и Законом о заштити животне средине 

(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10). 

На међународном нивоу је Протокол Уједињених нација о стратешкој процени утицаја на животну 

средину1 усвојен 2003. године, док је област стратешке процене у Европској Унији регулисана Директивом 

о процени утицаја одређених планова и програма на животну средину2 – стратешком директивом 

(2001/42/ЕС), из 2001. године. Основна сврха SEA Директиве јесте да осигура да ће утицаји плана на 

животну средину бити идентификовани и вредновани за време израде плана и пре његовог 

усвајања. Aко су планска решења проистекла са веома малим или формалним утицајем стратешке 

процене, тада је план економски оријентисан и није „environmental friendly“. Уколико је стратешка 

процена утицаја плана на животну средину доминантан процес, планска решења су под снажним 

утицајем концепта очувања и заштите животне средине и тада је план исувише „заштитарски“ и 

рестриктиван на економском развоју. Стога можемо рећи да стратешка процена утицаја коригује 

планска решења према стању одрживости развоја. 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10), у великој мери представља транспоновану ЕУ Директиву о утицају одређених планова и програма 

на животну средину, при чему се тежило да се пропишу општи захтеви и основне фазе процеса стратешке 

процене утицаја на животну средину и обезбеди минимум квалитетног поступка који се примењује у 

Европи. Упутство за спровођење Закона3 је донето 2007. године, као помоћ надлежним органима при 

одлучивању о изради стратешке процене и оцењивању квалитета извештаја о стратешкој процени у 

поступку давања сагласности на извештај о стратешкој процени.  

Стратешка процена утицаја на животну средину је поступак којим се обезбеђују услови за 

одговарајућу заштиту животне средине у току израде Плана генералне регулације Мали Зворник (у даљем 

тексту: План генералне регулације), односно интегрисање заштите животне средине у фазе и решења 

израде Плана генералне регулације. За разлику од некадашње праксе у којој је заштита животне средине 

углавном третирана као један од сектора у просторном планирању, стратешка процена као комплексан и 

целовит поступак треба да обезбеди обавезно сагледавање простора за који се ради План генералне 

регулације са аспекта заштите и да предложи решења и мере којима ће заштита животне средине бити 

остварена на оптималан и рационалан начин.  

Извештај о стратешкој процени утицаја ПГР је документ којим се описују, вреднују и 

процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом 

плана и којим се одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину. Извештај 

према члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја садржи следећа поглавља: 

1) Полазне основе стратешке процене; 

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

3) Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 

4) Процену могућих значајних утицаја на животну средину са описом мера предвиђених за 

смањење негативних утицаја; 

5) Смернице за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима; 

6) Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана; 

7) Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 

8) Приказ начина одлучивања; 

9) Закључке стратешке процене утицаја и друге податке од значаја за стратешку процену. 

 

                                                 
1 Protocol on Strategic Environmental Assessment, UNECE 
2 Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council on the Assessment of the Effects of Certain Plans and 
Programmes on the Environment. 
3 Упутство за спровођење Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Министарство науке и заштите 

животне средине Србије 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

8 

 

 
Према члану 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину полазне основе 

стратешке процене обухватају: 

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

програмима; 

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

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

значајном утицају; 

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

разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене; 

5) приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне средине у плану 

и програму, укључујући варијантно решење нереализовања плана и програма и најповољније 

варијантно решење са становишта заштите животне средине; 

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

становишта циљева и процене могућих утицаја стратешке процене. 

 

1.1. Кратак преглед садржаја и циљева плана и односа са другим плановима и програмима 

 

1.1.1. Приказ плана генералне регулације насеља Мали Зворник4 

 

У складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. 

гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11). План генералне регулације се састоји од: 

- Полазних основа и  

- Планског дела 
 

Полазне основе се састоје од текстуалног дела, односно извода из текстуалног дела усвојеног 

Концепта плана у форми закључка, и графичких прилога усвојеног Концепта плана. 

 

У поглављу I – Општи део, дати су: Основни подаци о насељу, Опис граница Плана генералне 

регулације, Правни и плански основ за израду плана, Обавезе, услови и смернице из планских докумената 

вишег реда, Преглед прикупљених података и услова надлежних институција и Важећа планска и 

урбанистичко-техничка документација,   

 

У поглављу II – Анализа и оцена стања, приказани су: Природни услови и ресурси, Демографске 

карактеристике, Грађевинско подручје, Власнички статус земљишта, Постојећа намена земљишта, Стање 

и капацитети саобраћајне инфраструктуре, Стање и капацитети комуналне инфраструктуре, Преглед 

евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе и амбијенталних целина, Приказ 

стања животне средине, Предлог поделе насеља на урбанистичке целине и зоне и Оцена расположивих 

подлога за израду плана. 

 

У поглављу III – Концепт планских решења, дати су: Циљеви уређења и изградње и основни 

програмски елементи, Оријентационо предвиђено грађевинско подручје са предлогом намене површина и 

површина јавне намене, Оријентационо планирани капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре, 

Саобраћајни инфраструктурни  систем, Водовод и канализација, Електроенергетика,  Топлификација и 

гасификација, Електронске комуникације, Зелене површине јавне намене, Предлог целина или зона за 

даљу планску разраду и Друга питања од значаја за израду плана. 

Такође, Концептом плана дати је и графички део и то: 

 

                                                 
4 Приказ Плана припремљен је на основу Концепта Плана генералне регулације 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

9 

 

Анализа постојећег стања 

Д1. Геодетска подлога са границом Плана и границом постојећег грађевинског подручја 

Д2. Топографска подлога са границом обухвата Плана 

Д3. Инжењерско- геолошка карта 

Д4. Извод из Просторног плана општине Мали Зворник 

    Реферална карта 1- Намена простора  

    Реферална карта 2- Мрежа насеља и инфраструктура 

Д5. Власнички статус земљишта 

Д6. Намена површина са планом саобраћаја 

Д7. План водовода 

Д8. План канализације  

Д9. План електроенергетске мреже 

Д10. План електронских комуникација, топлификације и гасовода 

Концепт плана генералне регулације 
1. Граница обухвата урбанистичког плана, катастарских општина, постојећег и планираног 
    грађевинског подручја  
2. Орјентационо предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке  
    целине и зоне (Зонинг план) 
3. План намене површина са планом саобраћаја 
4. План нивелације и регулације 
5а. План водовода 
5б. План канализације 
5в. План водопривредних објеката    
6. План електроенергетских објеката и мреже 
7а. План вреловодне и гасоводне мреже 
7б. План електронских комуникација 
8. Стечене планске обавезе и даља планска разрада 
 

1.1.2. Општи и посебни циљеви Плана генералне регулације насеља Мали Зворник 
 

Стратешки циљ односи се на развој општинског центра - насеља Мали Зворник, као носиоца 

економског развоја читаве општине. У њему ће бити подржана таква привредна структура, која условљава 

и подстиче даљи локални развој. Тиме ће бити омогућено да се и на осталим нивоима хијерархијске 

мреже насеља, на преосталом делу територије општине, успостави привредна структура према 

расположивим ресурсима, са доминацијом индустријске, пољопривредне и туристичке делатности. 

Генерални циљ је препознавање и коришћење свих просторних могућности у оквиру границе 

Плана генералне регулације насеља Мали Зворник (седиште општине), ради обезбеђења услова за 

дугорочни, уравнотежени и одрживи економски, еколошки и социјални развој насеља и подизање 

квалитета живота како становника самог насеља, тако и осталог становништва општине. Подразумева 

даље формирање насеља урбаног карактера са развијеном мрежом насељских саобраћајница, са 

назнаком на осовинама развоја примарних инфраструктурних праваца и равномернијег територијалног 

развоја. 

Општи циљеви Плана генералне регулације су: 

 стварање услова за сврсисходно коришћење подручја насеља на основама одрживог развоја 

уз свођење могућих сукоба 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 минимизирање нелегалне градње; 

 развој мреже инфраструктуре и јавних служби; 

 побољшање социјалног и демографског развоја; 
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 унапређење квалитета живљења и задовољавање потреба становника и посетилаца подручја 

подизањем нивоа опремљености; 

 стварање веће привлачности простора и насеља како за живот, тако и за подстицај 

привредног развоја, покретање општег економског развоја стварањем јасних и економски 

повољних услова за привређивање и стварање добити; 

 унапређење елемената урбане структуре уз поштовање традиционалних образаца; 

 грађење датог подручја, као и очување првобитне урбане матрице и амбијента насеља;  

 надгледање развоја. 
 

Посебни циљеви ће се дефинисати кроз сегменте нацрта плана, и то кроз: природне услове, 

центре, становање, продукцију, јавне службе, туризам, рекреацију, спорт, зеленило, саобраћај, комуналну 

инфраструктуру, заштиту природе, заштиту културног наслеђа и заштиту животне средине. 

 

1.1.3. Однос према другим плановима и стратегијама 

 

У овом поглављу су приказани релевантни документи - просторни планови, секторски планови и 

други стратешки документи значајни за израду ПГР и СПУ са становишта заштите животне средине. 

Циљеви и принципи заштите животне средине из ових докумената коришћени су за припрему циљева 

стратешке процене. 
 

1. Просторни план Републике Србије (ППРС)5 
 

Плански основ за израду Просторног плана Општине, а самим тим и Плана генералне регулације 

насеља Мали Зворник, садржан је у одредбама Закона о просторном плану Републике Србије од 2010. до 

2020.г као хијерархијски највишем просторно – планском документу за анализирано подручје («Сл. гласник 

РС», бр. 88/10), од којих су најзначајније следеће:  

 -на брдовитим и другим теренима с традицијом у воћарској производњи: подржати искоришћавање 
местимичних погодности за развој органске производње; примена метода строго контролисаног 
прихрањивања и интегралне заштите; усвајање савремених стандарда квалитета у преради и 
пласману;  

 -Приоритети: евидентирање терена угрожених процесима водне ерозије, одређивање и контрола 
спровођења одговарајућих радова и мера заштите земљишта; спровођење програма 
прекограничне сарадње у оквиру друге компоненте IPA подршке и др.; 

 Општина припада Подрињско- колубарској зони ситне и крупне дивљачи. 

 Заштита шума као природног добра и заштита биодиверзитета, 

 Пројекат о биодиверзитету шума на регионалној основи и доношење ловних основа по регионима 
су неки од сдтратешких приоритета за ово подручје  

 Делови Републике који гравитирају ка подручјима са транзитним водама међународних река морају 
се ослонити на интензивно коришћење њихових вода; 

 Проблеми заштите, уређења и рационалног коришћења вода се решавају вишенаменским 
системима; приоритет се даје локалним извориштима; кључни објекти за коришћење површинских 
вода ће бити акумулације; целовито искоришћење хидропотенцијала обављаће се у оквиру 
интегралних речних система а приоритет има искоришћење потенцијала Дрине, као део 
заједничког система Републике Србије и Републике Српске; одбрана од поплава оствариваће се у 
оквиру интегралних речних система; 

 Интензивирање и окончање основних геолошких и хидрогеолошких истраживања; извођење 
детаљних истраживања у ширим зонама познатих лежишта; отварање малих погона за 
експлоатацију геолошких ресурса; стриктно поштовање и примена еколошких услова и стандарда 
заштите животне средине, укључујући и потпуну рекултивацију по завршетку рударских радова;  

 Дефинисање резерви и квалитета подземних вода; систематска заштита изворишта; спречавање 
непланског коришћења;  

                                                 
5 Просторни План Републике Србије, 2010 – 2020, "Службени гласник РС", бр. 88/2010, год. 
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 Део територије је у категорији подручја угрожене животне средине (локалитети са повременим 
прекорачењем граничних вредности, сеоска и викенд насеља, подручја експлоатације минералних 
сировина, државни путеви I и II реда, железничке пруге) са мањим утицајима на човека, живи свет 
и квалитет живота; спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање постојећег стања;  

 Већи део територије припада категорији подручја квалитетне животне средине (шумска подручја, 
пољопривредне воћарске зоне, подручја са природном деградацијом, ливаде и пашњаци, ловна и 
риболовна подручја, водотоци II класе); треба обезбедити решења којима се елиминишу или 
умањују постојећи извори негативних утицаја односно увећавају позитивни као компаративна 
предност у планирању развоја; чувати подручја од загађивања из стратешких разлога; 

 У Мачванској области је планирана изградња централног регионалног складишта опасног и 
медицинског отпада, за безбедно сакупљање и чување до третмана у националном центру; 

 Јачање прекограничне сарадње у области заштите природе; 

 Успостављање националне еколошке мреже; увећање бројности популације ретких и угрожених 
врста и реинтродукција ишчезлих врста; повећање укупних површина под заштитом, дефинисати 
статус, просторни обухват и режим заштите за Подрињске планине; 

 Повећање укупне површине под заштитом кроз проглашење нових заштићених подручја; санација 
деградираних простора са најзначајнијим неповољним утицајем на природне вредности и животну 
средину; 

 Општина М.Зворник припада предложеном Дринском културном подручју које обухвата споменике 
који са непосредном околином чине сагледиву културно пејзажну целину. Опште - из ППРС; 

 Територија припада српско- балканском макрорегиону. Овај тип обрасца предела захтева очување 
хетерогене регионалне и локалне структуре кроз: избегавање изградње на предеоно изложеним 
локацијама, као и у плавним и ерозионим подручјима; очување специфичне мреже насеља, 
изграђивање и груписање објеката у складу са традицијом грађења у пределу; 

 Приоритетна подручја за која је обавезна израда пилот пројеката "Карактеризације предела" су: 
река Дрина туристичке дестинације и државни путеви I и II реда-простори и насеља уз саобраћајне 
коридоре; 

 Усаглашавање и прилагођавање просторних и урбанистичких планова и пројеката великих 
техничких система и објеката од значаја за одбрану потребама одбране и планирање и уређење 
система и елемената инфраструктуре одбране, које користе Министарство одбране и Војска 
Србије; 

 Спровођење мера превенције, приправности и одговора на природне непогоде и тех. удесе на 
свим нивоима;  

 Приоритети: серија сеизмолошких карата за одговарајуће повратне периоде; карта ерозије РС и 
биланс продукције и проноса наноса у сливовима; планови управљања ризицима од штетног 
дејства бујичних поплавних вода и управљање ризицима; катастар нестабилних површина на 
територији РС; и др.; 

 Активно спровођења популационе политике уз уважавање регионалних специфичности и 
дефинисање функција локалне самоуправе; имплементација националних стратегија и програма 
које се директно тичу решавања демографских проблема и усмеравања развоја стано-вништва;  

 побољшање образовне и економске структуре становништва, у складу са потребама друштвено-
економског развоја; и др. 

 Примена концепта микроразвојних нуклеуса - насеља са развијеном јавно-социјалном 
инфраструктуром и делатностима из сектора услуга;  

 У мрежи урбаних насеља М.Зворник се сврстава у мање урбане центре; 

 Целокупна општина М.Зворник спада у неразвијена подручја изван развојних осовина, а у систему 
функционалних урбаних подручја РС заједно са општином Крупањ припада ФУП Лозница 
(државног значаја); 

 ФУП Лозница (државног значаја): Град Лозница и општине М. Зворник и Крупањ; основни циљ је 
детерминисање, организовање и умрежавање функционалних урбаних подручја као основе за 
уравнотежен регионални развој РС; 

 Остваривање минималних стандарда и потпуног обухвата у категорији основних услуга 
(основно/обавезно образовање и основна здравствена заштита); 

 Припремити оперативне, интегралне пројекте комуналног опремања и уређивања грађевинског 
земљишта за потребе индивидуалне стамбене изградње; уводити облике партиципације локалног 
становништва; јачати капацитете на плану бољег управљања земљиштем, припреме и 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

12 

 

реализације пројеката, промоције и подстицања међусекторске сарадње како би се обезбедила 
одрживост и квалитетно управљање ресурсима; 

 Оптимално коришћење компаративних предности подручја и одговарајућа дисперзија привредне 
структуре уз неопходну изградњу инфраструктуре. Предност се даје делатностима код којих 
расположиви ресурси, тржишни услови и технички напредак омогућавају бржи развој. 
Пољопривредни и енергетски потенцијали ће и у наредном периоду бити од примарног значаја а 
улога туризма ће се повећати; 

 Мали Зворник  се може укључити у: туристички кластер- средишња и западна Србија; дестинацију 
са знатним учешћем целогодишње понуде- Подрињске планине- Дрина; перспективно национални 
пловни правац - река Дрина; прекограничну сарадњу у оквиру постојећих и нових Еурорегиона; 

 Повећање степена приступачности кроз рационални развој и међудржавну сарадњу, 
модернизација и рехабилитација локалних саобраћајница и друге инфраструктуре; 

 Ревитализација, модернизација и доградња постојеће мреже државних путева I и II реда, 
општинских путева и улица;   

 Ревитализација и модернизација регионалне пруге: Рума - Шабац - Брасина - државна граница; 

 Промоција и подстицање примене енергетске ефикасности;  

 Повећање инсталисане снаге на ХЕ Зворник;  

 Изградња објеката обновљивих извора енергије: топлане и когенеративна постројења на биомасу, 
комунални и индустријски отпад, мале хидроелектране; 

 У циљу сигурнијег и поузданијег снабдевања потрошача у планском периоду наставиће се даљи 
развој изградњом нових и реконструкцијом постојећих преносних (свих снага) и дистрибутивних 
инфраструктурних објеката  и водова  (почев од 110 kV до крајњих потрошача); 

 Приоритети: Изградња разводног гасовода Колубарске и Мачванске области, приоритет I; 
реконструкција постојећих ДВ 110 kV Ваљево 3- Зворник; ДВ 110 kV Зворник- Лозница; 

 Коришћење обновљивих видова енергије, посебно хидро и геотермалне енергије; 

 Приоритет: обнова постојећих и изградња нових хидроелектрана у оквиру интегралних речних 
система; Акумулација у Зворнику је део водопривредног речног система Дрина са Лимом и Увцем у 
оквиру којег се реализују објекти и мере за интегрално коришћење, уређење и заштиту вода; 

 Мере заштите од поплава: хидрограђевинске мере-пасивне мере, које ће да се спроводе линијским 
заштитним системима (насипи, обалоутврде, регулациони радови, формирање заштитних касета);  

 Антиерозиону заштиту треба спроводити као део мера интегралног коришћења и уређења 
простора и благовремене заштите акумулација од засипања наносом; приоритет се даје 
биолошким мерама заштите; 

 Заштита вода - квалитет воде у рекама задржи у класама I и I/II - у зонама изворишта и у 
подручјима која су заштићена као посебне природне вредности, у класи IIа и IIб у свим осталим 
случајевима;  

 Приоритети: израда карата плавних зона и области значајног ризика од поплава и детаљно 
уношење тих зона у све просторне планове јединица локалних самоуправа и урбанистичке 
планове; 

 Рационално коришћење земљишта; ограничавање физичког ширења грађевинских подручја 
насеља на разумну меру, уз стимулисање урбане обнове и активирање запуштених локалитета 
(браунфилд); строга заштита заштићеног водног земљишта од бесправне градње; одговорно 
планирање и остваривање планираних намена простора; лоцирање објеката у близини постојеће 
инфраструктуре; координација и синхронизација управљања грађевинским земљиштем и политике 
комуналног опремања и уређења насеља; и др. 

 Република Србија, као потенцијални кандидат, има право да користи претприступну помоћ (IPA):  
1. подршка у транзиционом процесу и изградњи институција и  
2. прекогранична сарадња; 

 За прекограничну сарадњу у оквиру програма сарадње које подржава фонд IPA СВС, канцеларија у 
Ужицу за БиХ; 

 Конкретне планске акције од заједничког интереса за просторну сарадњу, дефинисане нашим 
планским документима и документима суседних земаља, које се односе на везе са Босном и 
Херцеговином/Републиком Српском: боље саобраћајно повезивање, трансгранична сарадња дуж 
Дрине, заједничко уређивање, заштита и валоризација реке Дрине. 
 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

13 

 

2. Регионални просторни план Мачванског и Колубарског округа 6 
 

У складу са одредбама Просторног плана Републикје Србије, на подручју Просторног регионалног 
плана, налазе се три центра националног значаја: Ваљево, Шабац и Лозница, који су уједно и центри 
функционалних урбаних подручја. Општина Мали Зворник, заједно са општином Крупањ, припада 
функционалном урбаном подручју Лознице. Према вишестепеној хијерархији центара у мрежи насеља, 
насеље Мали Зворник се налази у четвртој хијерархијској равни, где су локални центри II реда, који 
остварују локални утицај на насеља својих општинских територија и поједина насеља суседних 
општина/градова. Ово насеље је и општински привредно-индустријски центар са мање од 1000 
запослених у индустрији.  

Планско опредељење је да функције микроразвојних центара имају градски/општински субцентри 
и насеља са специфичним функцијама. Остали значајни центри заједница насеља биће утврђени 
просторним плановима јединица локалних самоуправа. Основни циљ је уравнотеженији развој 
функцијских подручја већих урбаних центара/система и подстицање развоја и умрежавања осталих 
урбаних, општинских и специфичних мањих развојних центара.  

• Мрежа насеља и становништво 
Основни потенцијали за развој центара у мрежи насеља на подручју Просторног плана 

Мачванског и Колубарског округа, су савски (Шабац), дрински (Лозница) и ибарскоколубарски (Ваљево)  
развојни појас. На бази просторно-функцијске комплеметарности, успостављена је хијерархија урбаних 
центара и формирани ареали њиховог утицаја. 

Општински центар, Мали Зворник, припада мањим урбаним ареалима у руралном окружењу, који 
су настали локалном концентрацијом становништва и функција у мањим општинским центрима, 
захваљујући лоцирању административних, јавно-социјалних и у мањем обиму привредних функција, чиме 
су постали насеља градског типа са развијеним функцијама центара. То су центри локалне интеграције и 
убрзанијег развоја, који ће зависити од могућности диверзификације функција и партиципирања у 
развојним процесима ширег регионалног окружења. На подручју Просторног плана назиру се зачеци 
линеарних и полицентричних агломерација, насталих око чворишта савског и дринског развојног појаса 
(агломерација Шабац- Лозница интегрише општинске центре и насеља општина Богатић, Крупањ и Мали 
Зворник). 

Потенцијали демографског развоја подручја Просторног плана се огледају у досадашњем расту 
популације на делу који обухвата Мачвански управни округ. Поред имиграционе привлачности највећих 
градова (Шабац, Лозница), која је значајнија од природне компоненте обнављања становништва, у 
потенцијале се убраја и повољнија старосна структура становништва општине Мали Зворник, која се 
одражава на њихов већи капацитет за природну обнову становништва. Суштина ограничења 
демографских ресурса је наставак тренда депопулације територије, пре свега руралних подручја. 

• Привреда и туризам 
Кључни потенцијал за привредни развој чине: стручни кадар и људски ресурси, изграђени 

привредни и услужни капацитети, регионална, урбана и комунална инфраструктура, расположиви 
природни ресурси, индустријска традиција, постојање индустријских зона и ост. Конкретне предности су: 
повољан геосаобраћајни положај дела подручја (Еврорегион Дрина-Сава-Мајевица) и инициране 
институционалне промене у управљању локалним и регионалним развојем. 

Најважнија ограничења локалне привреде су релативно неповољна демографска структура, 
недовољно изграђена локална инфраструктура, низак ниво привредне активности, неразвијеност 
приватног сектора, недостатак тржишта и ост. 

Туристички потенција је значајан пре свега због географског и саобраћајног положаја, али и са 
аспекта природе и природних и културних добара. Потенцијал чине формирани центри, бање и туристичка 
места на подручју Дрине и подрињских планина (Радаљска бања и општински центар Мали Зворник) и 
могући нови туристички центри (нови туристички комплекс са аква садржајима на Зворничком језеру, 
летње туристичке стазе, уређење риболовних стаза и ревира). 

Као остале потенција свакако треба поменути и прекограничну сарадњу у развоју туризма са  
Републиком Српском на Дрини. 

Иако не претежу над потенцијалима, значајнија ограничења за развој туризма су: недовољна 
интерна саобраћајна повезаност свих туристичких подручја, недовољна изграђеност и опремљеност 
техничке и комуналне инфраструктуре, нестабилност, деградација и неуређеност речних обала (посебно 
средње и доње Дрине), недовољна истраженост и техничка неуређеност изворишта термалних, 

                                                 
6
 („Службени гласник РС“ бр. 69/03); 
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термоминералних и минералних вода и низак ниво њиховог коришћења, депопулација и старење села уз 
напуштање традиционалних активности. 

• Инфраструктурни системи 
Саобраћајна и водна инфраструктура 
Значајан потенцијал развоја саобраћајне инфраструктура чине изузетно повољан саобраћајно-

географски положај и изнад просечна мрежа државних путева уз услов валоризације, побољшавањем 
веза са централном Србијом и суседним држава, регионима и градовима. Осим путне инфраструктуре 
значајан ресурс је и постојећи коридор железничке пруге, са својим потенцијалима за транспорт путника и 
терета. Ограничења развоја путне инфраструктуре су развојна, организациона и финансијска (пролазак 
државних путева првог реда кроз центар насеља и критично саобраћајно оптерећење државних путева у 
зони општинских центара, недовољна средства за одржавање и реконструкцију државних путева, 
недовољна искоришћеност осталих видова саобраћаја и ост.) 

Потенцијали енергетских ресурса су националног и транснационалног значаја, са перспективом 
дугорочне експлоатације и производње електричне енергије, а осим значајних лежишта лигнита у 
Колубарском региону, чине их и хидроенергетски потенцијал средње и доње Дрине и обновљиви извори 
енергије, пре свега мале хидроакумулације. 

 Циљеви и концепција регионалног просторног развоја 
Општи циљеви су: одговорно управљање развојем, унапређењем и заштитом простора у складу 

са потенцијалима и ограничењима природних и створних вредности, као дугорочним потребама 
eкономског и социјалног развоја и заштите природне средине. 

Концепција развоја подразумева постизање већег степена функционалне интегрисаности и то: у 
оквиру подручја Колубарског и Мачванског округа, као и са суседним пограничним општинама и регијама, 
уз припрему и реализацију трансграничних програма. 

 Планска решења просторног развоја: 
- заштита и коришћење природних ресурса (пољопривредно-рурална рејонизација) 
- заштита и коришћење шума и шумског земљишта (унапређење стања шума, приоритетно 

пошумљавање, заштита шумског земљишта од вода и ерозија) 
- заштита вода  (заштита изворишта регионалних система за снабдевање водом, одн. водотока у 

зони акумулација и свих локалних изворишта, довођење и одржавање вода реке Дрине у IIa класи 
квалитета, очување локалних екосистема) 

- просторна организација индустрије (одрживи индустријски развој, унапређење доступности 
региона, активирање нових локалитета и просторних/локационих модела индустријске инфраструктура. 

У просторној структури индустрије, постојећи привредо индустријски центри/радне зоне и даље  
имају водећу улогу. Поред слободне зоне у Шапцу, могуће је оснивање слободних зона у Лозници и 
Малом Зворнику. 

 

Табела 1: Планиранe вeћe приврeдно-индустриjскe зонe на подручју Регионалног просторног плана 

град/општина  зонe  П (hа)                                   политикe локациje 

Мали Зворник  Индустријска  зона  16 
 

Развој и смештај МСП и предузентништва 
Предвиђа се могућност оснивања слободне царинске зоне 

 Каменолом "Равнаја" / Производња креча и кречног агрегата; мере заштите ж.с. 
 

- развој туризма, организације и унапређења туристичких и рекреативниг простора (прекогранична 

сарадња у туризму предвиђена је са Републиком Српском/БиХ.) Према Регионалном просторном плану, 

заједно са општинама Љубовија и Крупањ, Мали Зворник припада Подрињско- планинској дестинацији, на 

Подрињским планинама поред Дрине, као подцелина комплексне дестинације Ваљевско-подрињске 

планине- Дрина. Ова дестинација обухвата општински центар Мали Зворник са планинским туристичким 

насељем и водним пунктом на Зворничком језеру, Радањску бању и излетничко-планинарску понуду 

Јагодње. Туристичка понуда је заснована на следећим видовима: водни и наутички туризам на Дрини (ток 

и Зворничко језеро), регата на Дрини, спортови на води, општа рекреација, планинарске и излетничке 

тура, бициклизам, јахање, бањски туризам и ост. 

- инфраструктурни системи 

Мрежу Државних путева ће и даље чинити четири путна правца I реда, у складу са Уредбом о  

категоризацији путева  ("Сл.гласник РС", бр.14/2012).  

Планом је предвиђено инфраструктурно унапређење постојећих граничних прелаза. 
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Развојем железничке инфраструктуре, планирана је равитализација и модернизација 

(електрификација) постојеће регионалне једноколосечне пруге Рума- Шабац, Брасина- Мали Зворник, са 

изградњом капацитета за повезивање значајних корисника железничких услуга. 

У сегменту водне инфраструктуре планирана је ревитализација ХЕ "Зворник", а као и развој три  

речна система коришћења уређења и заштите вода. Функција система је уређење водних режима, 

заштита вода (канализациони системи, ППОВ насеља и индустрија, заштита квалитета вода и др. 

Због повезаности површински и подземних вода реке Дрине и Саве, речни систем Дрине и речни 

систем Сава-Срем се разматрају као једна функционална целина. Конфигурацију тих система сачињавају 

постојеће и планиране акумулације у сливу Дрине, које су у управљачком делокругу Србије (акумулација и 

ХЕ "Зворник" у обухвату Просторног плана). На водне режиме у овим речним системима, утичу и 

акумулације и ХЕ у сливу Дрине (ХЕ "Пива" и (ХЕ "Вишеград") које су ван надлежности Републике Србије. 

Правила о усклађивању управљања у кризним  хидролошким ситуацијама треба договорити на нивоу три 

државе- Републике Срније, Босне и Херцеговине (Републике Српске) и Републике Црне Горе. На доњој 

Дрини су планирана и четири каскаде и то низводно од ХЕ "Зворник" до ушћа Дрине у Саву. ХЕ у овим 

каскадама се реализују искључиво унутар насипа, у кориту на велику воду, чиме се поред енергетских 

циљева, испуњавају и циљеви одбране од поплава, стабилизације и регулација корита, а уједно и стварају 

услови за коришћење воде у системима за наводњавање у Подрињу, Мачви и Семберији. 

Речни систем Дрине и Саве сачињавају и сви објекти за заштиту од поплава: линијски/пасивни  

системи одбране (насипи и регулација Дрине и Саве) и објекти за активну заштиту од поплава 

(акумулације и ретензије). Према ППРС, предвиђена је заштита Подриња и Посавине од подводња, при 

чему приоритет у реализацији имају подручја и зони центра: Лозница, Бања Ковиљача, Љубовија, Мали 

Зворник и Бадовинци. 

Објекти речних система Дрине и Саве биће сва ППОВ великих насеља и индустрија које користе 

канализације и ППОВ општег типа, као и оних индустрија које имају предтретман отпадних вода и користе 

ППОВ општег типа. ППОВ су планирана у свим урбаним центрима и насељима са више од 5000 

еквивалентних становника. Приоритет имају објекти и насеља која се налазе у горњим деловима сливова.  

Развој локалних, групних и индивидуалних канализационих система и начин пречишћавања 

каналисаних отпадних вода у обухвату наведених речних система, утврђује се просторним плановима  

јединица локалне самоуправе. 

Капацитет постојећег гасовода у Србији омогућује узвоз потребних количина гаса. На подручју   

Регионалног просторнох плана предвиђена је изградња следећих разводних гасовода: Шабац-  

Владимирци – Коцељева и Уб – Коцељева – Владимирци – Шабац;  

Трасе планираних разводних гасовода биће утврђене одговарајућим урбанистичким планом на  

основу техничке документације на нивоу студије изводљивости са идејним пројектом. 

- комунална инфраструктура 

Основно опредељење у погледу третмана комуналног отпада јесте затварање евидентираних  

одлагалишта отпада и заустављање постојећих негативних тенденција дисперзивног одлагања отпада у 

инфраструктурним коридорима, у речним коритима, на пољопривредном и другим површинама на 

територији свих градова/општина планског подручја. Једна од две планиране регионалне депоније је на 

подручју града Лознице, а основно опредељење је да се упоредо са отварањем регионалних депонија 

(или најкасније до 2016.) изврши систематско затварање, ремедијација и рекултивација постојећих 

локалних депонија и то у року од три године од отварања регионалних депонија. На основу детаљног 

геолошког и хидротехничког истраживања и анализе квалитета подземних вода у непосредној близини 

свих депонија, као и процене еколошке угрожености земљишта, прецизираће се мреже локација трансфер 

станица (у складу са пројектима за регионалну депонију, критеријумима удаљености од насељених места 

и депонијских простора и локалних одлукама о избору локације), из којих би се отпад превозио на место 

прераде или коначног одлагања. Локације трансфер станица и рециклажних дворишта у локалним 

самоуправама прецизније се дефинишу регионалним и локалним плановима управљања отпадом, уз 

поштовање основних смерница Директива ЕУ за изградњу оваквих врста објеката и уз примену поступка 

процене утицаја објеката на животну средину. 
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У погледу третмана гробаља, неопходно је предузети планско-организационе мере за проширење 

попуњених гробаља, планско лоцирање нових сеоских гробања и утврђивање надлежности локалних 

јавних комуналних предузећа над свим сеоским гробљима. Све мере се морају обављати у складу са 

основним урбанистичким и еколошко-санитарним условима за ову врсту објеката. 

Основно опредељење при даљем развоју пијаца, односи се на побољшање њихових хигијенских 

услова и изградњу у складу са законским прописима. Отварање сточних и млечних пијаца, треба усмерити 

ка центрима заједнице насеља у руралним подручјима. 

- заштита и унапређење животне средине 

Према категоризацији стања животне средине, која је утврђена ППРС, Мали Зворник припада 

подручју малог степена загађености, односно претежно квалитетне животне средине. Заједно са 

Љубовијом и Крупњем, а у оквиру рејона Дрина- Бобија- Соколске планине- Јагодња- Борања, је на делу 

шумског подручја са релативно неизмењеном природном средином, без прекорачења граничних 

вредности загађујућих материја, али и са нерешеним системом прикупљања и каналисања отпадних вода 

и неадекватном употребом агрохемијских средстава. 

Заштита и унапређење квалитета животне средине оствариваће се спровођењем планских 

концепција и решења, као и следећих мера и смерница: заштита и унапређење квалитета ваздуха, вода, 

земљишта (са посебним мерама заштите на ерозивним теренима), јавног здравља, као и мерама за 

спречавање удесних ситуација. 

- уређење простора специјалне намене и од значаја у ванредним ситуацијама 

Непосредни појас уз државну границу је у режиму контролисаног и ограниченог коришћења и у 

надлежности МУП-а Републике Србије. У појасу ширине 300м од државне границе на територији 

Републике Србије, не предвиђа се изградња објеката који би могли да ометају видљивост граничне 

линије, што важи и за засаде високог растиња и пољопривредних култура. У складу са Законом о преласку 

државне границе и кретању у граничном појасу, примењују се ограничења за кретање и боравак лица у 

граничном појасу ширине 100м од државне границе Републике Србије. 

Локалне самоуправе доносе планове за одбрану од елементарних непогода и о проглашењу 

ерозивних подручја. С обзиром на угроженост подручја ерозивним процесима и поплавама, могуће је 

овакве планове донети за подручје Просторног плана, округа или за субрегионалне целине. 
 

3. Просторни план општине Мали Зворник  
 

Одлука о изради Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник и Одлука о изради 

стратешке процене утицаја на животну средину, за План генералне регулације насеља Мали Зворник 

("Сл. лист општине Мали Зворник", бр.7/09), донете су пре усвајања Просторног плана општине Мали 

Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр.06/12). У складу с тим, Просторним планом општине Мали 

Зворник, дефинисано је да се до израде Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник, примењује 

Генерални план Малог Зворника до 2020.год. ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.06/06). 

У поглављу које се бави спровођењем Просторног плана општине Мали Зворник, наглашено је: 

- у складу са законским одредбама, за територију насеља Мали Зворник, неопходна је израда 

Плана генералне регулације; Генерални план Малог Зворника до 2020.год., усвојен је као концепт за 

израду и доношење ПГР за насељено место Мали Зворник, а за које је општина Мали Зворник донела 

Одлуку о приступању изради. По усвајању ПГР-а за насеље Мали Зворник, престаје важност Генералног 

плана Малог Зворника до 2020.год. 

- урбанистички планови у границама Генералног плана, при доношењу Плана генералне 

регулације, биће уграђени у решење тог плана. У периоду примене овог Просторног плана могу се радити 

измене и допуне ПГР или нови план. Измене унутар граница подручја ГП/ПГР, неће условити измену овог 

Просторног плана.  

- у случају измене Генералног плана Малог Зворника до 2020., не дозвољава се измена основних 

стратешких одредби тог плана. 
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- израдом Планова детаљне регулације, могуће је извршити делимичну корекцију услова 

дефинисаних Просторним планом (општих и посебних, у смислу повећања/смањења дефинисане 

спратности, граница зона, дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл.). Сва одступања 

морају бити у складу са правилима струке, позитивним законским прописима, јавним и општим интересом. 

- за делове у којима се предвиђа трасирање нових саобраћајница, промена регулације и 

утврђивање јавног грађевинског земљишта врши се израда  Планова генералне/детаљне регулације;  

Планови генералне/детаљне регулације могу да се раде и за: све објекте и мреже примарне 

инфраструктуре и комуналних објеката на подручју општине која је дефинисана Просторним планом, или 

за коју се, услед до сада непознатих техничких и функционалних потреба, иста није Планом дефинисала, 

или се стекну технички услови да се планиране трасе рационалније дефинишу (трансфер станице, 

рециклажна дворишта, гробља, сточна гробља, трафо станице, постројења за коришћење обновљивих 

извора енергије и сл.); израда урбанистичких планова могућа је и у свим зонама у којима се за то укаже 

потреба, у складу са дефинисаним наменама Плана. 

- микрoлoкaциje сaoбрaћajнe, oстaлe кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe мрeжe oдрeђeнe oвим 

Плaнoм, утврђуjу сe крoз пoступaк изрaдe урбанистичких планова/прojeкaтa, a у циљу утврђивaњa 

прoстoрних, функциoнaлних, oбликoвних, и других eлeмeнaтa у склaду сa Зaкoнoм и другим прoписимa, 

услoвимa дeфинисaним oвим Плaнoм и другe дoкумeнтaциje у вeзи с нaмeрaвaним зaхвaтoм у прoстoру.  

Приликoм изрaдe урбaнистичких планова/прojeкaтa зa изгрaдњу сaoбрaћajнe, oстaлe кoмунaлнe и другe 

инфрaструктурнe мрeжe која је дефинисана Планом, мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђивaњa 

eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, 

нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др.  

Урбанистички планови/пројекти ће се радити и за сву недостајућу инфраструктуру и то: Урбанистички 

планови у случају потребе утврђивања јавног интереса, а у случају да нема утврђивања јавног интереса -

Урбанистички пројекти. 

- зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних зeлeних 

пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим услoвимa зa урeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe.  

- на подручју обухвата Просторног плана могуће је радити и Просторне планове подручја посебне 

намене који ће бити основ за измену решења планираних овим Планом, нпр. ППППН Мреже гасовода 

Србије, који је у фази иницијације, ППППН за изградњу хидроелектране и сл. а што је у складу са 

одредбама Просторног плана Републике Србије. 

 

1.2. Преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се извештај 

односи 

 
1.2.1. Општи подаци о локацији  

 

Основу за истраживање утицаја на животну средину увек мора представљати конкретна 

просторна целина са свим својим специфичностима које постоје у оквиру претходно утврђених просторних 

граница и које се огледају у карактеристикама природних и створених чинилаца.  

Општина Мали Зворник се налази у средњем Подрињу, у саставу је Мачванског округа, припада 

региону Шумадије и западне Србије и спада у погранична подручја. Граничи се са Босном и Херцего-

вином (на реци Дрини), територијом града Лознице и територијама општина Крупањ и Љубовија.  

По величини територије (површине 184км²), броју становника и другим показатељима општина 

Мали Зворник је најмања општина у Мачванском округу и једна од најмањих у Србији.  

Концептом Плана генералне регулације обухваћен је простор који припада насељу Мали Зворник, 

у општини Мали Зворник. Насеље Мали Зворник смештено је у долини Дрине, на речним терасама и 

долинским странама, стешњено у релативно узаном појасу између реке, са запада (што је уједно и 

природна граница са Босном и Херцеговином) и високог нагиба брда Јагодње са источне стране, што у 

многоме представља ограничавајући фактор за развој физичке и функционалне структуре Малог Зворника 

због чега је изражене линеарности, претежно друмског карактера.  
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Слика 1. – Положај општине Мали Зворник  

 

 
 

Слика 2. – Положај насеља Мали Зворник у односу на подручје општине Мали Зворник 
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MHE "Radalj1"

9

25

M? ?  ? ? ?? ? ?M? ?  ? ? ?? ? ?

MHE Rogulja
MHE Radalj

HE
Mali Zvornik

 
Слика 3. – Извод из ППО Мали Зворник 

План Намене површина са уцртаном границом обухвата ПГР-а (црвена полигонална линија)  

 

Територија у обухвату Плана, али и читаво подручје уз реку Дрину, повезано је у друмски 

саобраћајни систем у правцу: југ-север државним путем I реда, деоница река Дрина - Мали Зворник - 

Лозница па преко Ваљева за источну Србију (ДП Iб-26), и север – југ - такође државним путем I реда -

деоница река Дрина - М. Зворник -Љубовија -Бајина Башта (ДП Iб-28), а који се даље укључују у шире 

магистралне саобраћајнице.  

Државни пут IB реда-21 

државни пут IIА реда ДП Iб-28 

 

Граница обухвата  

Плана генералне регулације 

 

Државни пут ДПIб -26 
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Државни пут I реда - 21 (ДП Iа-21, Лозница- Шабац- Ужице), као најзначајнија друмска 

саобраћајница подручја, протеже се паралелно са током реке Дрине и главна је спона овог дела 

Републике са следећим примарним друмским трајекторијама унутар државе и шире:  

 преко Шапца ка Београду, макро регионалном центру Републике, излази на међународне 

коридоре: Е-70, а преко њега ка Румунији и Хрватској; и  Е-75 ка Мађарској, Бугарској и 

Медитерану; 

 преко Ужица и Западно-моравског коридора Е-761, односно државног пута I реда (ДП Iа-5) - Пожега -

Чачак -Појате), повезује подручије Општине са централном и источном Србијом и даље са истоком 

Европе; 

 преко Ужица и  коридора Е-763 повезује подручје са Јужним Јадраном (Црна Гора-Бар);   

 рачвајући се на територији Малог Зворника један крак ДПIб -26 друмским мостом пресеца Дрину и 

стапа се са коридором Е-761 који наставља ка Сарајеву, повезујући Републику Србију са БиХ. 

 

На реци Дрини је међудржавни гранични прелаз са Републиком Српском (БиХ), који се налазу у 

општинском седишту Мали Зворник, а на супротној обали реке је градско насеље Зворник. На територији 

обухвата ПГР-а, ова два насеља повезују два дринска моста: друмски и пешачки. 

Једноколосечни железнички пружни правац Рума-Шабац-Мали Зворник, пружа се паралелно са 

државним путевима, а на територији општине Мали Зворник рачва на два крака: један крак се одваја на 

територији насеља Доња Борина и наставља преко железничког моста ка БиХ, док други долази до центра 

насеља Мали Зворник (до пешачког моста у центру насеља). Овај правац се користи само за робни 

транспорт и то само на деоници до теретне станице. 

 

 
 

Слика 4. – Граница обувата Плана генералне регулације  
 

Осим изразито повољног положаја у односу на саобраћајнице, структуру насеља Мали Зворник 
карактеришу још две битне одлике. Насеље је физички и функционално подељено на две целине: Доње 
насеље (зона низводно од пешачког моста, односно насеље Раковица, зона железничке станице, 
граничног прелаза, насеља Зељићи и Жарковићи) и Горње насеље (зона узводно од пешачког моста, где 
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припадају зона кречане, територија месне заједнице "Центар" и насеља Виле и Звездара). Врло је уочљив 
значајан функционални дисбаланс измећу Доњег и Горњег насеља. Осим становања које је заступљено у 
оба дела, у Горњем насељу су смештене централне функције, док је у Доњем насељу претежно радна 
зона, односно зона индустрија и складишта. 

На територији у обухвату Плана јасно се издвајају и две целине условљене геоморфолошким 
особинама терена, односно висинским карактеристикама (хипсометријом, нагибом и бонитетом 
експозиције). Једну целину представља део између Дрине и државних путева, а другу део територије од 
државних путева ка источној граници обухвата. Део уз Дрину је најпродуктивнији појас, мале надморске 
висине, малим нагибима терена (до 10%) и повољном и условно повољном експозицијом, што резултира 
већом концентрацијом становништва и бољом инфраструктурном опремљеношћу. 

Другу целину карактерише: већа надморска висина, нагиби терена између 20-30% и условно 
неповољна експозицијом, што подразумева мању концентрацију становништва, сведену путну и 
комуналну инфрастуктуру, а све заједно ствара неповољније услове за функционисање и даље ширење 
овог дела насеља. 

Овако сагледана ситуација у насељу, у знатној мери је утицала на просторно решење Плана 
генералне регулације, како у домену анализе постојећег стања, тако и у домену предложених планских 
решења. 

Предметни плански документ у потпуности обухвата КО Мали Зворник, и мали део КО Радаљ. 

Граница Плана генералне регулације се поклапа са границом предметног дела територије из Просторног 

плана општине Мали Зворник, као и са границом Генералног плана Малог Зворника до 2020.год. и 

приказана је у свим графичким прилозима. 

План генералне регулације насеља Мали Зворник, обухвата западни и северозападни део 

територије те катастарске општине и мањи део КО Радаљ. Делови КО Мали Зворник и КО Радаљ, у 

обухвату ПГР насеља Мали Зворник, су уз реку Дрину. 
 

Табела 2. Преглед површина катастарских општина обухваћених планом 

катастарска општина укупна површина КО (hа) површина обухваћена ПГР-ом7 (hа)   

Мали Зворник 909,000 217,110 (23,884%) 

Радаљ                     5198,000  21,560   (0,415%) 

укупно:                               238, 670  

 
Укупна површина обухваћена границом ПГР-а је 238,67hа, што чини 1,30% укупне површине 

општине Мали Зворник.  

1.2.2. Природне карактеристике подручја 

 

1.2.2.1 Рељеф 

 

Изградњом бране на реци Дрини (ХЕ Зворник) и стварањем Зворничког језера (дужине 25km, и 

површине 13,5km2), природни рељеф терена је знатно измењен. Језеро је покрило око 1300ha  земљишта 

у алувијалној равни Дрине. Иако није у обухвату ПГР-е, ова нова целина у рељефу иницирала је и нове 

морфолошке процесе, који формирају флувијалне и абразивне морфолошке елементе.  

Терен у подручју обухвата Плана, простире се у долинском појасу уз Дрину, са надморском 

висином између 130-200м и у западном појасу планине Јагодње, изнад самог насеља, са надморском 

висином између 200-300м.  

Нагиба терена у делу подручја у алувиону Дрине нема или је незнатан, јер је централни део 

насеља Мали Зворник у речној равници. Део насеља уз источну границу обухвата, је делом на благо 

нагнутом терену (10-15%), или на стрмијим теренима, већег нагиба (20-30% и више). 

                                                 
7 Обухват ПГР-а су делови КО Мали Зворник и КО Радаљ. Већина становништва КО Мали Зворник је концентрисана у насељу Мали Зворник, а 
територијални део КО Радаљ у обухвату ПГР-а, а самим тим и становништва, је занемарљив у односу на целокупну територију те катастарске 
општине. Узимајући у обзир да су пописима обухваћене целокупне катастарске општине, у демографским анализама је укључена цела КО Мали 
Зворник, а КО Радаљ је због занемарљивог утицаја изостављена. 
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Експонираност рељефа је релативно повољна. Највећи део насеља налази се на повољно 

експонираном терену, односно заравњеном терену у алувиону Дрине, а део на падинама Јагодње, који се 

издиже изнад дринске алувијалне равни, орјентисан је на запад, тако да је већим делом условно повољне, 

а мањим условно неповољне експонираности. 

Типови рељефа и физичко-механичка својства тла, условили су и еродибилност на терену. Уз 

процес физичко-хемијског распадања, на већем делу територије у обухвата ПГР-а доминира неизражена-

мала ерозија, а такође су заступљене слаба (део КО Радаљ у обухвату ПГР-а) и средња ерозија (слив 

потока Вољевица).  

 

1.2.2.2. Климатске карактеристике 

 

Насеље Мали Зворник карактерише умерено-континентална клима, која са севера продире 

долинама Саве и Дрине, а одликује се хладним зимама и топлим и сувим летима. 

Температура ваздуха у Малом Зворнику одликује се знатним колебањем како у току дана, тако и 

појединим сезонама. Апсолутно колебање температуре ваздуха износи 67,2 степена. Најхладнији месец је 

јануар са средњом температуром -0,5 oC, док је најтоплији месец јул са средњом температуром 21,4 oC. 

Прелаз из зиме према пролећу је веома брз, а затим је пораст температуре врло уједначен. 

У Малом Зворнику месец јул има најдуже трајање осунчавања, и оно износи 61% од могућег 

трајања осунчавања. Месец децембар је најсиромашнији са сунчевим зрачењем. Просечно оно траје 

свега 54 часа. Јануар је такође сиромашан трајање осунчавања (65 часова у току месеца), фебруар 83 

часа итд.  

Средња годишња облачност у Малом Зворнику износи 6,1 десетина покривености неба 

облацима. Најмања облачност је у августу, просечно 3,8 десетина, док је највећа у јануару и новембру и 

износи 7,6 десетина покривености неба облацима. 

Влажност ваздуха у Малом Зворнику је нешто повећана у односу на суседне крајеве. То је 

последица лоцираности насеља уз саму обалу Дрине, али у већој мери због присуства вештачког језера 

ХЕ Зворник, које је непосредно уз насеље. Ипак, на овом простору нема изразито спарних дана због 

повећане влажности ваздуха јер је обезбеђено стално струјање ваздуха долином реке. Средња годишња 

релативна влажност ваздуха је око 78%. Најмања је у летњем периоду, док се у зимским месецима креће 

и преко 85%. 

Ветар је одређен смером и брзином. Подручје Зворника, ако се не би узели у обзир орографски 

услови, било би под утицајем западних и северозападних струјања, нарочито у летњем периоду. Међутим 

планине Подриња са једне и са друге стране тока Дрине каналишу приземна ваздушна струјања управо 

долином реке. Због тога, у Малом Зворнику преовладавају југозападна ваздушна струјања. И други правци 

ветра су више или мање заступљени. То нарочито важи за северна ваздушна струјања која су нешто 

чешћа у марту, септембру и новембру. 

 

1.2.2.3. Хидрогеолошке и хидролошке карактеристике 

 

Хидрогеолошке карактеристике 
 

Комплетно подручје општине Мали Зворник је богато подземним водама доброг квалитета у 

различитим геолошким срединама и са различитим хидрогеолошким карактеристикама. На основу 

структурног типа порозности, хидрогеолошке функције и значаја стенских маса, у широј зони Малог Зворника 

се могу издвојити два основна типа издани: 

1. Збијени тип издани формиран у оквиру шљункова и пескова алувијалних и терасних наслага Дрине. 

Ниво издани зависи директно од режима реке и правци кретања ових вода су усмерени према реци. У 

оквиру издани се формирају знатне количине квалитетних подземних вода које се могу користити, пре 

свега, за водоснабдевање. У погледу квалитативних карактеристика, воде из алувијалних наслага, 

одговарају нормама и прописима за пијаће воде. С обзиром да се воде збијене издани користе за 
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водоснабдевање становништва у Малом Зворнику, оне се редовно контролишу. Подземне воде ове 

издани су маломинерализоване са вредношћу сувог остатка око 170 mg/l, температуре око 12 ºC, 

хидрокарбонатно-калцијумског типа, са pH вредношћу око 7,5. Садржај органских материја, амонијака, 

гвожђа и мангана је испод граничних вредности које су прописане за пијаће воде. 

2. Карстни тип издани формиран у оквиру тријаске серије кречњака, односно у кречњацима ''зворничке 

серије''. Подземне воде карстне издани имају изузетан потенцијал у погледу вишенаменског 

коришћења (флаширање, водоснабдевање, спорстко-рекреационе сврхе итд.). Правац кретања вода 

је усмерен према Дрини, док су локални правци кретања изданских вода усмерени према мањим 

површинским токовима (пре свега Бучевском потоку).  

 

Квантитативне карактеристике подземних вода су испитиване само на изворима Влашке Њиве 1 и 2. 

Ови извори се користе за водоснабдевање радничког насеља ''Виле'' у М. Зворнику, као и за потребе 

ХЕ ''Зворник''. Воде су калцијумско-магнезијумско-хидрокарбонатног типа, укупне минерализације око 150 mg/l. 

pH вредност износи 7,7. Садржај тешких метала и органских материја је испод граница прописаних законским 

нормама за пијаће и флаширане воде. Досадашња испитивања микробиолошког састава показала су 

бактериолошку исправност. 

 
Хидролошке карактеристике 
 

Површинске воде спадају у највредније природне потенцијале општине Мали Зворник. Дужина 

водених токова износи 205km, а густина хидрографске мреже је 1,1km воденог тока 1km2 површине 

општине, што је изнад просека у Србији. На подручју општине има укупно 36 водотока, од којих је 28 

узводно и 8 низводно од Малог Зворника. Они су саставни део укупног природног потенцијала од 

изузетног значаја за развој општине.  

Као и читава територија општине и подручје Плана генералне регулације Малог Зворника се 

одликује разгранатом хидрографском мрежом, а водотоци и изворишта припадају ''дринском сливу''. Окосницу 

читаве хидрографске мреже чини река Дрина, која протиче целом дужином територије и највећим делом 

чини границу Републике Србије према БиХ. Са великим укупним падом, знатним количинама падавина у 

сливу, богатством воде и протицајем од 370 m3/s, Дрина располаже воденом снагом од око 2.800 МW, односно 

близу 4.600 МW заједно са притокама. Према најновијим истраживањима, Дрина располаже потенцијалом од 

око 14 милијарди KWh, од чега је искоришћено приближно 40 %. Ово је огроман водени потенцијал за 

коришћење у другим привредним гранама (шумарству, индустрији, пољопривреди, рибарству, 

водоснабдевању, пловидби и др.). 

Сви водотокови, речице и потоци у обухвату Плана, припадају Дринском сливу (западна 

планинска граница Општине Гучево- Борања- Јагодња је уједно и вододелница Дринског слива.)  

Имајући у виду да су Зворничко језеро и Радаљка река, уз саму границу, али ван обухвата 

Плана, значајнији водотоци су у насељу Мали Зворник су: Бучевска река, Моштаница и Ђукановића 

поток и поток Вољевица. Главни токови и њихове притоке су паралелни и теку од истока према западу или 

југозападу, а заједничка карактеристика ових токова је да су бујичног типа. По својој дужини су, углавном 

кратки, али са изразитим осцилацијама у количини воде, када се протицај многоструко повећава или 

смањује. 

 

Ерозије, бујице и поплаве 
 

Заједничка карактеристика свих токова на подручју обухвата је бујични карактер течења као 

последица великих количина падавина, разуђеног типа рељефа и литолошке подлоге. Река Дрина спада у 

реке са израженим бујичним карактером, са односом минималног и максималног протицаја 1 према 178. 

На већем делу територије у обухвата ПГР-а доминира неизражена-мала ерозија, а нешто мало су 

заступљене слаба (део КО Радаљ у обухвату ПГР-а) и средња ерозија (слив потока Вољевица).  

У долини реке Дрине, као резултат флувијалне ерозије, формирани су алувијални наноси. 
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Табела 3: Стање ерозије, на основу јачине ерозивних процеса  

јачина процеса коефицијент ерозије количина наноса m3/km2 укупна површина 
(ha) 

% 

средња ерозија 0,41- 0,70 800- 1200 17,815 7,80 

слаба ерозија 0,21- 0,40 400- 800   5,125 2,24 

неизражена-мала 
ерозија 

0,01-0,20 100- 400             205,54  89,96 

 228,475 100 

 
Табела 4:  Карактеристике бујичних токова на територији ПГР Мали Зворник 

редни број 
 

            назив бујичног слива дужина тока 
(укупно, km) 

максимална количина воде 
(m3/s) 

1 Бучева река 3,66 26,00 

2 река Моштаница 5,70 35,10 

3 Ђукановића поток 1,25 24,00 

4 поток Вољевица 0.93 11,40 

 
На подручју насеља Мали Зворник изведени су радови на делимичној регулацији реке Дрине: 

десна обала регулисана је узводно од ХЕ Мали Зворник, до таложника  и канализационог испуста у реку, 

као и низводно од старог моста до потока Моштаница. Делом је изведена и регулација потока Моштаница 

и Бучевског потока. 

 

1.2.2.4. Инжењерско-геолошке карактеристике 

 

Инжењерско геолошка проблематика приказана је по геолошким јединицама различите 

хроностратиграфске припадности, али са сличним или истим литолошким одликама. За сваку јединицу 

дат је приказ инжењерско-геолошких одлика, егзогеногеолошке динамике а нарочито процеса који 

генеришу појаву клизишта као основног облика несабилности падина. У том смислу дате су одговарајуће 

препоруке и упозорења на неопходности обављања истраживања геолошких услова коришћења 

појединих делова терена.  

- класичне наслаге неогена; доминирају кластичне седиментне стене (лапорци, глине, лапоровите 

глине, алеврити, пешчари и пескови, конгломерати и шљункови). Природна сабилност падина варира у 

широком распону од стабилних до нестабилних и код техничких захвата изискују често мере пертходне 

санације као и мере осигурања објеката. Ове терене можемо сматрати условно стабилним до 

нестабаилним код антропогених услова.  

- дијабаз – рожначка формација (Ј2,3 ) и олистостромског карбона (C2
2): Дијабаз – рожначка 

формација гради сложене и претежно неповољне када је у питању његово антропогено коришћење. 

Различите физичке одлике и хидрогеолошка својства и функције у условима доприносе повећаној 

динамици, нарочито клизањем. Отуда су врло честа клизишта сложеног механизма и великих размера. 

Уобичајено представљају непремостиве препреке за вођење континуираних линијских објеката као што су 

путеви али и објектата високоградње. Борба са овим клизиштима је врло тешка, често нерационална када 

су у питању техничке мере за обезбеђење услова за грађење. Оваквим деловима терена треба одредити 

другачију намену, а стабилизовање се може вршити до одређеног нивоа мелиоративним мерама и 

одговарајућом биолошком заштитом. 

- кластично-карбонатни комплекс доњег тријаса и креде (1T1, 2T1, K2
3). Инжењерско-геолошки 

квалитет ових средина детерминишу пре свега ситонозрни кластити који су неповољних физичко 

механички својстава. Значајан фактор су хидрогеолошки односи, јер се у стубу често јављају пакети 

слојева са функцијом колектора подземне воде која је покретач клизних процеса. Иако немају велику 

учесталост, клизишта као претежни облик нестабилности, су од великог значаја по размерама и штетнтим 

последицама (ови трени су на карти издвојени у категорију потенцијално-нестабилних и условно-

стамбених падина.  
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- шкриљави и кластични комплекси палеозоика - стене палеозојске старости које граде значајан 

део терена у ширем простору Подрињских планина, одликују егзодинамички процеси високог интензитета: 

механичко распадање, површинско спирање, линијска ерозија и обиље седентарних и транспортованих 

продуката распадања.  

Степен природне стабилности ових терена је доста низак. У исто време појаве клизишта као 

најбитнијег показатеља стабилности су доста ретке, за разлику од неогенеих терена и терене изграђене 

од дијабаз-рожначке формације. На карти стабилности терена, ови терени су издвојени као потенцијално 

нестабилни и условно стабилни.  

 

- речне и речно - језерске наслаге 

Ове наслаге по саставу и структури имају уобичајен профил у којем се јављају шљункови и 

пескови (фација корита) и алевритско-песковити покривач (фације поводња). Иста структура и састав се 

јавља код свих терасних нивоа. Равнице уз речне токове, због оптималних приодних услова имају највећу 

концентрацију антропогених садржаја. Имају повољне и уједначене делове за грађење.  

Од ерзогених процеса могуће су углавном појаве ерозије у вези са речним токовима. 

Из наведеног може се закључити да је знатан део територије изграђен од стена неповољних 

својстава, због чега има и низак степен природне и антропогене стабилности. Како ти делови имају 

најчешће и највећу концентрацију функција, то захтева специфичан однос код планирања - утврђивања 

намене, пројектовања и грађења. Коришћење простора мора бити усклађено са свим природним, а 

посебно геолошким условима, чиме ће се обезбедити рационалан однос према природи. Под овим се 

подразумева обавезна, законима предвиђена геолошка, истраживања која пре свега треба да обезбеде 

рационално грађење, истраживање геолошких ресурса, заштиту од његовог блокирања другим 

антропогеним садржајима и сл.  

Са аспекта стабилности терена, подручје угрожавају процеси: клижење, солифлукција, 

површинско спирање, линијска ерозија са појавом јаружања, бујица, флувијална ерозија и плављење 

терена, колувијални и делувијали процеси уз стварање одрона и делувијално-пролувијалних застора. С 

обзиром на развијен вертикални профил територије, може се закључити да значајан део територије чине 

потенцијално нестабилни терени. Активности као што су огољавање терена (сеча шума) и нерегулисаност 

већих речних токова, у највећој мери утичу на повећање ризика и поремећаје стабилности тла.  

 

1.2.2.5. Сеизмичке карактеристике 

 

Као и цела општина и насеље Мали Зорник обухвата само крајњи северозападни део великог 

Дринског антиклиноријума. Односи палеозојског комплекса са околним формацијама редовно су 

тектонски. Код Зворничког језера су палеозојске творевине краљушасто навучене преко тријаских у смеру 

југозапада. У оквиру Дринске области издвојена је као посебна јединица зворничка зона раседања и 

краљуштања.  

Основно обележје ове зоне је знатно већи кристалинитет свих стена „зворничке серије“, који се 

јавља као последица интензивних тектонских покрета. Дугачким дислокацијама правца пружања NW- SE, 

издвојено је неколико зона. Главна зворничка дислокација је реверсна. Дуж ње је цела „зворничка серија“ 

навучена преко јурских серпентинита и горњокредних кластичних творевина у смеру југозапада.  

У Сеизмичким условима за израду Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник, 

достављеним од стране Републичког сеизмолошког завода (бр.02-554/13 од 05.12.2013.) дати су следећи 

подаци: 

- сеизмолошким условима за потребе изградње и припадајуће инфраструктуре утврђене су 

регионалне вредности очекиваних максималних параметара осциловања тла на  површини терена, 

неопходни за потребе просторног планирања и израде идејног пројекта. 

- основа за пројектовање по ЈУС стандарду, важећој законској регулативи у Србији, је сеизмички 

интензитет приказан на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500 година према Правилнику о 

техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 
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31/81,49/82,29/83,21/88 и 52/90).  

По ЕН1998-1 улазни параметри за сеизмичку анализу  изведени су из услова да се објекат, 

просечног века експлоатације од 50 година, не сруши, што одговара сеизмичком дејству са вероватноћом 

превазилажења од 10% у периоду од 50 година. Овај земљотрес има повратни период догађања од ТNCR= 

475 година.  

Други услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица 

дејства земљотреса за који постоји  вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду од 10 година 

односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 година. 

На сеизмолошкој карти за повратне периоде 50, 100, 200, 500, 1.000 и 10.000 година, која 

приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63%, подручје Малог 

Зворника се на олеати за повратни период од 500 година налази у зони 8 о MCS скале. 

 

1.2.2.6. Педолошке карактеристике 
 

По педолошким карактеристикама на подручју насеља Мали Зворник, заступљено је неколико 

типова земљишта: смеђе рудо земљишту на кречњаку (око 55,21% територије обухвата), алувијално 

земљиште (творевине реке Дрине, око 39,95%), смеђе скелетоидно земљиште на гранитима ( 2,84%) и 

смеђе скелетоидно и скелетно земљиште на шкриљцима (територија КО Радаљ, у обухвату Плана, 

укупно- проближно 2,0%). Највећи део земљишта насеља Мали Зворник припада типовима смеђе рудо 

земљишту на кречњаку (terra fusca) и алувијалу. Иако су у погледу биљних врста најбогатија, смеђа 

земљишта су слабијег квалитета и релативно су плитка, јер су на слоју кречњака или гранита. Јављају се 

у доњим и средњим висинским појасевима и користе се за воћњаке, ливаде, пашњаке и шуме, али и као 

оранице. Најплодније земљиште је алувијалног типа и заступљено је у атарима свих насеља уз Дрину. 

Површински слој алувијалног земљишта има врло погодан гранулометријски састав, а дубина земљишта 

често зависи од правца и јачине Дрине за време поплава, јачине ерозије околних планинских страна и 

правца наноса еродираног материјала. Алувијално земљиште, у пољопривредном искоришћавању 

користи се готово искључиво за ратарску и повртарску производњу. Како су веома погодна за 

наводњавање, таквим коришћењем могу се постићи високи приноси гајених култура. 

 

Бонитетне класе земљишта 

Бонитирање земљишта је одређивање његове плодности, на основу његових природних особина, 

у комбинацији са рељефом и хидролошким условима и без обзира на начин његовог коришћења. 

На територији у обухвату Плана, јављају се земљишта бонитетне класе I, II, III, IV и V. 

Делови уз Дрину и Радаљску реку, припадају највреднијој бонитетној групи (земљишта I и II 

класе), уз источну границу обухвата Плана налазе се земљишта III и IV класе, а V бонитетна класа је 

заступљена у мањој мери и то на крајње југоисточном делу насеља.  

Изразити дисбаланс у односу квалитет земљишта- режим коришћења, је на делу уз Дрину, где је 

на најплоднијем земљишту изграђено само насеље, према намени становање и радна зона (Зворничко 

поље и на ушћу реке Радаљ у Дрину). 

Поред средње и богате снабдевености хумусом, ограничавајући фактори за развој биљних култура 

на земљиштима III-V класе чине: ограничења по основу рељефа и нагиба, повећана киселост, изложеност 

ерозији и повремено ниском нивоу подземних вода, односно неуређен водни режим и остало. Обавезне су 

мере заштите од ерозије, примена агротехнике, 

Ради очувања расположивог земљишта, стварања предуслова за спречавање процеса 

депопулације и разарања земљишног простора, неопходна је израда програма и пројеката заштите, 

уређења и коришћења земљишта, процене угрожености земљишта, процене погодности за уређивање и 

коришћење и сл.  

 

 

 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

27 

 

1.2.2.7. Минералне сировине и енергетски ресурси 

 

Минералне сировине 
Као и у читавој Подрињској области и на подручју општине су значајна лежишта металичних и 

неметаличних минералних сировина. Од металичних сировина значајни су лежишта и појаве антимона, 

гвожђа, олова и цинка, а од неметаличних: мермер, гранит и кречњак. 

Према допису Министарства рударства и енергетике бр. 350-01-52/2010-13 од 27.07.2010. 

(прибављеном за израду Просторног плана општине Мали Зворник), на територији општине Мали 

Зворник, налазе се следећа истражна поља: 

- "Заворје - Штира"“; антимон, гвожђе, злато и пратећи полиметали; предузеће "Рудници и 

топионица Зајача" доо; 

- "Велики Мајдан"“; минерална сировина: олово и цинк; Предузеће "Велики Мајдан";  

Експлоатациона поља су: 

- "Брасина- Крупањ"; антимон; Предузеће: "Рудници и топионица Зајача" доо; 

- "Чот"“; мермери и калкшисти; Предузеће "Зајача Инг"; 

Резерве:  

- "Пецково брдо"; минерална сировина: кречњак; Предузеће "Станковић Гранит" доо; 

- "Равнаја"; минерална сировина: гранит;  Предузеће "Станковић Гранит" доо; 

- "Лисина"; минерална сировина: мермер; Предузеће "МП Мермер" дд; 

- "Чот"; минерална сировина: мермери и калкшисти; Предузеће "Зајача Инг"; 

- "Амајић"; минерална сировина: кречњак; Предузеће "Геостим" доо. 
 

Грађевински камен, кога има у скоро свим формацијама је сврстан у сировине које су искључиво 

механички припремљене (без промене примарног састава и склопа) и користе се у разним гранама 

грађевинарства. Мезозојске карбонатне формације пружају обиље налазишта за све видове грађеви-

нарства. Садрже складове веома квалитетних сировина, који се могу користити у нискоградњи, као 

дробљени камен разне намене, за производњу креча али и као квадри за зидање или плоче за спољашњу 

и унутрашњу примену. Магматске стене обезбеђују квалитетан грађевински материјал- дијабази се могу 

користити као агрегати разне гранулације за разне потребе (за бетон, асфалт и др.). 

У КО Мали Зворник, али ван обухвата ПГР-а је екслоатационо лежиште кречњака "Равнаја", на 

локацији Бучевски поток. Иако не постоје значајнија ограничења за експлоатацију минералних сировина 

са аспекта природних услова, мора нагласити постојање конфликта између коришћења земљишта у 

сврхе пољопривредне производње и перспективне експлоатације минералних сировина у зонама у и ван 

насеља Мали Зворник. Поред тога, треба рећи да је постојећа фабрика креча "Равнаја" непосредно уз 

државни пут I реда - Мали Зворник -Љубовија -Бајина Башта (ДП Iб-28), те да су негативни утицаји 

повишене буке и запрашености веома изражени у контакт зони. 

 

Енергетски ресурси 

Обзиром на географски положај и рељеф општине, као и на степен развијености пољопривреде, 

могуће је коришћење обновљивих извора енергије: хидроенергије, ветра, сунца и биомасе. Најзначајнији 

енергетски ресурс на подручју општине Мали Зворник је хидроенергетски потенцијал реке Дрине и других 

мањих водотока. Према Водопривредној основи Србије ("Сл.гласник РС", бр. 11/02) укупан нереализовани 

хидроенергетски потенцијал реке Дрине, који се може искористити на постројењима већим од 10 MW 

процењује се на око 3.000 GWh/год. Потез средње Дрине, између хидроелектрана "Бајина Башта" и 

"Зворник" решавао би се континуираним каскадама, при чему ће се оптимално решење тражити између 

варијанти са две ("Тегаре", "Дубравица"- општина Љубовија) или више степеница, узимајући у обзир 

потребе водопривреде али и ограничења која постоје од стране других корисника простора.  

У питању је значајан потенцијал, већи од 1.500 GWh/год., могуће инсталисане снаге и преко 400 

MW, чија ће изградња, међути, у многоме зависити од будућег статуса леве обале Дрине. Потез Доње 

Дрине (низводно од Зворника) на садашњем нивоу сагледавања решавао би се са четири степенице: 
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"Козлук", "Дрина I", "Дрина II" и "Дрина III", снаге од 61 до 68 MW и просечне годишње производње по око 

350- 360GWh/год. Према списку мини хидроелектрана, који је за потребе израде Просторног плана 

општине Мали Зворник, преузет из водопривредне основе Србије и потврђен условима и Катастром малих 

хидроелектрана Министарва рударства и енергетике РС, у општини Мали Зворник, планирана је изградња 

9 мини ХЕ. Наведене мокролокације дате су орјентационо. У обухвату ПГР-а, нема планираних локација. 

У 2010.г. "Екоенерго инжењеринг" доо Нови Београд, израдио је Мастер план "Хидроенергетски 

потенцијал Мали Зворник" у циљу сагледавања могућности искоришћења обновљивог извора енергије - 

хидропотенцијала речних токова општине Мали Зворник, изградњом МХЕ. Наведеним елаборатом 

дефинисане су само енергетске могућности, без провере осталих битних услова. Планирано је укупно 27 

мини ХЕ, а у границама ПГР-а су орјентационе локације за МХЕ "Богићевићи" (река Радаљ) и МХЕ "Клек" 

(река Моштаница). 

 

1.2.2.8. Биогеографске карактеристике 
 

За подручје општине Мали Зворник, као и за шира планинска подручја северозападне Србије 

карактеристична је  значајна сложеност и развноврсност флоре и фауне која се огледа у присуству 

бројних биљних и животињских врста и њихових заједница. Ово је резултат велике различитости рељефа, 

климе, геолошке и педолошке подлоге и сложеноси других абиотских чинилаца. 
 

Флора  

Насељско и ван насељско зеленило у обухвату Плана појављује се у више категорија.  

Нa ужeм пoдручjу нaсeљa слoбoдни дeлoви грaђeвинских пaрцeлa сe углавном нe кoристe зa 

пoљoпри-врeдну прoизвoдњу, пa сe мoгу смaтрaти oдрeђeним видoм зeлeних пoвршинa. Најзаступљенији 

су јаблан, кестен и липа, поред река Дрине расту меки лишћари (врба и топола), а на побрђу изнад насеља: 

багрем, брест и бор од шумских врста. 

Hасеље Мали Зворник нема уређене jaвне зелене површине, осим мањих површина испред 

хотела и општинске управе. Такође не постоји заштитно зеленило у делу коридора Државног пута кроз 

насеље. Рекреативног уређеног зеленила за масовну употребу у Малом Зворнику, као и у осталим 

насељима општине, такође нема. Зеленило стамбених блокова углавном није формирано, а због 

оскудности грађевинског простора у насељу није ни могуће предвидети јавне зелене површине и дечја 

игралишта према уобичајеним нормативима. Васпитно-образовни и објекти јавних функција такође 

оскудевају у наменски урађеним зеленим површинама.  

Заштитно зеленило дуж улица/саобраћајница је такође неуређено. Степен уређења је разнолик 

али генерално, није на завидном нивоу. На основу постојећег стања, запажа се да степен уређења 

зеленила опада идући од центра ка периферији. Недостатак адекватног уређења везује се за чињеницу 

да не постоји биолошка основа, план и програм управљања зеленим површинама.  

Према врстама вегетације ваннасељско зеленило може бити шумско, ливадско, ратарске културе, 

воћарске културе и сл., а по функцији зелене површине ван насеља могу се сврстати у пољопри-вредно, 

шумско привредно, заштитно, зеленило рекреативних простора и сл.  

Природни услови највише погодују буковим шумама. На топлијим стаништима појављују се и 

храст китњак, граб, цер, багрем и др. Ливаде, оранице, воћњаци и баште заузимају део окућнице, са 

тенденцијом даљег редуковања површина и привођења земљишта за даљу изградњу објеката.  
 

Фауна 

На територији општине преовлађују шумске заједнице, што указује на одређене животињске врсте 

на овом простору: срне, зечеви, дивље свиње, фазани, дивље патке, јаребице- ловна дивљач и др. врсте; 

средње европске врсте: глодари, змије и др. Разноврсна дивљач представља значајан потенцијал за 

развој ловног туризма. Трајно заштићене врсте су: рис, видра, ласица, твор, орао, јастреб (изузев коко-

шара), соко, рода, детлић, сова, гавран. Врсте заштићене ловостајем су: дивља свиња, срна, куна, зец, 

фазан, јастреб кокошар, дивља патка, дивља гуска, дивљи голуб, креја и грлица. Дивљач ван режима 

заштите су: дивља мачка и лисица.  
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Рибљи свет је веома богат. Река Дрина и Зворничко језеро су богати ципридним врстама: шаран, 

скобаљ, клен, сом, мрена и др., а притоке Дрине су богате соломидним врстама поточне пастрмке. Ови 

водотоци су веома погодни за узгој рибе (шаран, пастрмка) у природним условима и за изградњу рибњака, 

јер је вода чиста.  

Константно смањење и промене природних станишта услед крчења шума, ширења зоне 

изградње, хемизације пољопривреде и других људских активности, утиче да је број угрожених врста у 

порасту. 

 

1.2.3. Приказ постојећег стања животне средине 

 

1.2.3.1. Постојеће стање квалитета ваздуха 
 

Главни извори загађивања ваздуха на подручју ПГР-а су индивидуална и котловска ложишта у 

привредним и друштвеним објектима и саобраћај, као и поједини производни процеси у неким привредним 

комплексима. Атмосферу загађују штетне материје које настају сагоревањем чврстих и течних горива, 

специфични продукти технолошких процеса, улична прашина и друге делатности људи.  

Oд зaнaтских и других oбjeкaтa у oпштини нeмa пoсeбнo нeпoвoљних прoизвoдних oбjeкaтa сa 

стaнoвиштa зaгaђивaњa и зaштитe aтмoсфeрe, тaкo дa сe пojeдинaчнo нe мoрajу пoсeбнo aнaлизирaти, 

вeћ сaмo синeргeтичнo нa нивoу микрoлoкaциja, oднoснo здружeнo у зoнaмa у кojимa су кoнцeнтрисaни 

oви oбjeкти. Скoрo сви пoстojeћи зaнaтски и други oбjeкти нeзнaтнo зaгaђуjу вaздух лoкaлнe aтмoсфeрe. 

Извoри eмисиje пoлутaнaтa пoтичу мaхoм из индустриjских кoтлaрницa и прoцeсних пeћи. 

Дуж главних улица у насељу ваздух је загађен прашином пореклом од саобраћаја и продуктима 

сагоревања горива у моторима транспортних средстава (алдехиди, угљенмоноксид, угљоводоници, 

органске киселине, честице у којима се налазе тешки метали, олово и халогени и др.). Саобраћајни 

пунктови код путних граничних прелаза преко Дрине су посебно оптерећене и осетљиве тачке, јер је 

задржавање возила при чекању на прелазак у Босну често и одражава се неповољно на аерозагађење.  

У већини технолошких процеса у индустрији Малог Зворника углавном се не стварају штетни 

агенси и честице – загађивачи ваздуха у насељу, односно не долази до значајних загађивања атмосфере, 

а загађење се јавља само у радној средини, у самом производном погону. 

Највећи извори аерозагађења у насељу су кречана и каменолом. Посебно треба истаћи зону 

кречане, која је највећи загађивач атмосфере у долини Дрине. Производне активности у кречани, 

саобраћај у функцији довожења сировине из каменолома, или одвожења креча ка другим местима, 

јављају се као највећи загађивач Малог Зворника. 

Што се тиче каменолома, због специфичности производног процеса подлежу надзору Републичке 

инспекције за заштиту животне средине, и на основу тога врше периодична мерења емисије у животну 

средину у складу са законом. У табели је дат приказ вредности три појединачна мерења прашкастих 

материја на мерном месту Е2 (постројења за отпрашивање дробилане и класирнице кречњака): 

 

Табела 5. Мерења прашкастих материја на мерном месту Е2 

Мерно 
место 

Локација Параметри Јединице Узорак 1 
Е020/4             

Узорак 2 
Е020/5             

Узорак 3 
Е020/6 

ГВЕ 

Е2 Емитер 
постројења за 
отпрашивање 
дробилане и 
класирнице 
кречњака 

Температура гаса °C 19.22 20.81 22.11             / 

Ср. Брзина струјања гаса m/s 12.94 12.70 12.92             / 

Проток сувог отпадног ваздуха m3/h 19998.7 19525.9 19787.1            / 

Укупна концентрација 
прашкастих материја 

mg/m3 13.65 16.77 17.93           150* 

Масени проток 
прашкастих материја 

kg/h 0.273 0.327 0.355             / 

*проток од 0.5 kg/h и мањи  

Напомена: Проширене мерне несигурности су: 

- за укупне прашкасте материје: ± 7,08% 
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Мерења објављена у Извештају о мерењу Емисије загађујућих материја бр 20/13-1 од 28.01.2013. 

године/„МД Пројект институт" Д.О.О. 

На основу мерења Републичка инспекција за заштиту животне средине је константовала да нема 

прекорачења дозвољеног нивоа емисије укупних таложних материја. 

 

Укупaн eфeкaт индустриjских кoтлaрницa нa емисиjи СO2 у Малом Зворнику сe крeћe у знaтнo 

ниским грaницaмa. Изузeтнo рeткo мoгу oчeкивaти лoкaлнa прeзaгaђeњa aтмoсфeрe сa СO2 у крaћeм 

врeмeнскoм пeриoду и у уским зoнaмa насеља Мали Зворник, у дeлoвимa гдe je вeћa кoнцeнтрaциja у 

дaнe сa висoким aтмoсфeрским притискoм. Кaкo сe на територији oпштине нajвишe трoшe чврстa гoривa, 

тo je eмисиja  СO2 у вaздуху лoкaлнe aтмoсфeрe знaчajнa, пoштo сe прeкo 90 % сaгoрљивих супстaнци 

гaсoвитoг гoривa прeвoди у СO2..  

Од значајнијих загађивача истиче се и градска топлана ЈКП „Дрина". Мерење и анализа емисије 

неорганских гасовитих материја вршених према RU 5.4.1.4 и стандарду SRPS ISO 10780. Резултати 

појединачних мерења емисије котларнице приказани су у табелама 6, 7, 8. 

 

Табела 6. Средња брзина струјања ваздуга, протоци отпадног ваздуха, температура, концентрација О2 и 
СО2 

Мерни параметри Јединица 
мере 

Измерене/израчунате вредности ± мерна несигурност 

1. мерење 2. мерење 3. мерење 

Активни пресек канала 2 
m 

 0,8  

Средња брзина струјања m/s 5,2 ± 2,3% 5,0 ± 2,3% 5,2 ± 2,3% 

ваздуха     

Проток отпадног ваздуха m3/h 14.849 14.349 14.862 

Проток отпадног ваздуха под m3/h 12.972 12.531 12.962 

стандардним условма     

Амбијентална температура °C 8,7 9,1 9,8 

Темперетаура отпадног гаса °C 33,7 ± 0,5% 33,8 ± 0,5% 34,2 ± 0,5°% 

Концентрација 02 % 15,6 ± 2,1% 15,6 ± 2,1% 15,6 ± 2,1% 

Концентрација С02 % 3,0 ± 2,9% 3,1 ± 2,9% 3,1 ± 2,9% 

 
Табела 7. Мерење и анализа емисије CO2 и азотових оксида 

Мерни параметри Јединица 
мере 

Измерене/израчунате вредности ± мерна несигурност GVE 

1. мерење 2. мерење 3. мерење  

угљенмоноксид mg/m3 1,25 ± 2,2%  2,50 ± 2,2%  1,25 ± 2,2%  100 

aзoтoви oксиди NOx изражени 
каo NO2  

mg/m3 5,2 ± 2,3% 5,0 ± 2,3% 5,2 ± 2,3% 100 

 
Табела 8. Количине загађујућих материја које се емитују у атмосферу – масени проток 

Мерни параметри Јединица 
мере 

Измерене/израчунате вредности ± мерна несигурност 

1. мерење 2. мерење 3. мерење 

угљенмоноксид kg/h 0,016  0,031  0,016  

aзoтoви oксиди NOx изражени 
каo NO2  

kg/h 0,479  0,462  0,452  

 

На oснoву резултата мерења емисије загађујућих материја у животној средини из емитера 

котларнице ЈКП „Дрина“ у Малом Зворнику, улица Рибарска 42, а према члану 22. Уредбе о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху („СЛ.гласник РС“ бр.71/10 и 06/11), прилог II део IV 

утврђено је да су измерене вредности емисије загађујућих материја у дозвољеним границама 

емисије. 

 

Пoштo су мoгућнoсти прирoднe "филтрaциje" вaздухa (прe свeгa зeлeних шумских прoстрaнстaвa) 

рeлaтивнo вeликe, лoкaлнa aeрoзaгaђeњa у насељу Мали Зворник нису представљала oзбиљниjи 
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прoблeм, па систематско праћење квалитета ваздуха у насељу није постојојало, нити се насеље па ни 

територија целе општине налази у мрежи станица за контролу квалитета ваздуха Републичког агенције за 

заштиту животне средине. 

Дa би сe мoгли прaтити eфeкти сaoбрaћaja у насељу, нeoпхoднo je нa вишe мeстa у индустриjcкoм 

дeлу Малог Зворника кao и у самом грaду нa рaскрсницaмa вршити мeрeњe eмисиje гасова и прашине 

пoмoћу мoбилних мeрних стaницa и oндa пoрeдити сa дoзвoљeним, пa aдeквaтнo и утицaти нa рeжимe 

сaoбрaћaja и сaoбрaћajнe тoкoвe. 

 

1.2.3.2. Воде 

 

Дo сaдa ниje урaђeнa никaквa студиja кoja би aнaлизирaлa прoблeмaтику oтпaдних вoдa и 

сaглeдaлa утицaje oтпaдних вoдa нa живoтну срeдину и нa глaвни рeципиjeнт, рeку Дрину. Рeкa je 

излoжeнa зaгaђивaњу кaкo дирeктним зaгaђивaњeм тj. испуштaњeм oтпaдних вoдa у њeн вoдoтoк тaкo и 

услeд приjeмa вoдoтoкa кojи пo свojим кoличинaмa вoдe нeмajу знaчaja, aли могу бити нoсиoци знaтних 

кoличинa oтпaдних мaтeриja.  

Главни извори загађивања вода на подручју ПГР-а су производни погони и отпадне воде насеља 

Мали Зворник. Отпадне воде, које загађују Дрину и њене притоке, су по пореклу технолошке, санитарно-

фекалне и атмосферске.  

Отпадне воде из индустријских погона (технолошке и санитарне), се обично преко локалних 

испуста канализације одводе у реципијент – Дрину, најчешће без претходног пречишћавања. 

Фекалне воде из домаћинстава и објеката друшвеног страндарда садрже различите органске и 

минералне материје – патогене клице, средства за прање (детерџенте и сапуне) итд.  

Отпадне воде из највећег дела насеља се уводе преко примарне канализације општег типа 

директно у Дрину, без пречишћавања (испусти код кречане, преко потока Вољевица, Моштаница, потока 

код пилане и реке Радаљ). Остали стамбени објекти имају најчешће непрописно изведене септичке јаме, 

које загађују подземне воде и земљиште, или отпадне воде упуштају директно у Дрину.  

У атмосферским водама, које настају као резултат атмосферских падавина и вода од прања 

дворишта и улица, могу се наћи нитрати, сулфати, хлориди, честице чађи, чврсти органски и неоргански 

отпаци, уља, нафта и низ других органских једињења. Ове воде теку површински или пониру и филтрирају 

се кроз земљиште (загађивачи подземне воде). 

Међу осталим загађивачима вода, како површинских тако и подземних, треба истаћи “дивље” 

локалне депоније смећа. 

 

У градском насељу Мали Зворник и највећем делу Доњег насеља oдвoђeњe oтпaдних фeкaлних 

вoдa oбaвљa сe прeкo кaнaлизaциje кoja je извeдeнa у већем броју улицa.  

У нaсeљу нe пoстojи кaнaлизaциja зa сaкупљaњe и oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa, тaкo дa исте 

слoбoднo тeку пo пoвршини, eвeнтуaлнo ригoлимa гдe су извeдeни, пa сe и oнe нa пoгoдним мeстимa 

упуштajу у рeку Дрину.  

На територији општине Мали Зворник ЈКП „Дрина" контролише само фекалну и атмосферску 

канализацију на територији насељеног места Мали Зворник, чиме је обухваћено око 70% становника 

насељеног места. Овај систем састоји се из два независна дела: 

1) део покрива месну заједницу Центар и завршава се Емшир јамом која се састоји из 6 таложних 

поља са црпном станицом предвиђеном за аерисање и дезинфекцију отпадне воде хлором. Ова 

јама је изграђена 1974. године и има капацитет од 2.500 еквивалетних становника. Никада није до 

краја приведена сврси јер због недостатка прикључка на електричну енергију није било могуће 

опремити је свом неопходном опремом. 

 

2) Део канализационог система још увек је у изградњи и постављен је у месној заједници Доње 

насеље. Састоји се од система примарних и секундарних колектора. У току је израда техничке 

документације и прикупљања одговарајућих дозвола за изградњу постројења за пречишћавање 
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отпадних вода (ППОВ). Планирани капацитет је 2 пута по 500 екв. становника. Из тренутно 

постојећег колектора Ф 400 мм отпадне воде се директно преко потока Моштаница уливају у реку 

Дрину. Количина испуштене отпадне воде се не мери. Квалитет отпадне воде се испитује 

квартално. Параметри који се контролишу су: Температура, боја, мирис, видљиве пливајуће 

материје, pH електропроводљивост, растворени кисеоник, HPK, BPK5, суспендоване материје, 

суви остатак, мутноћа, NH4, NO2, NO3, Fe, цијаниди, ортофосфати, олово, кадмијум и сл. У 

односу на Дрину као реципијент која је II класе бонитета, по МДК „искачу" следећи параметри: 

видљиве пливајуће материје, растворени кисеоник, BPK5, повишена концентрација гвожђа, 

амонијум јона, сулфида, фенола, детерџената и микробиолошка неиправност. 

 

У водомерним профилима успостављеним од стране Републичког хидрометеорлошког завода 

Србије, поред монотринга квантитативних параметара површинских вода реке Дрине (водостај и протицај 

у профилу в.с. Радаљ), врши се и узорковање ових вода за потребе праћења квалитета вода ових река 

али само у профилима Бајина Башта (узводно од насеља Мали Зворник) и у профилу Бадовинци 

(низводно од насеља Мали Зворник). 

Према правилнику о Хигијенској исправности воде за пиће врши се континуирана контрола 

квалитета воде са изворишта којим управља ЈКП „Дрина". Квалитет воде је такав да се не врши поправка 

ни једног параметра осим микробиолошких вредности и то употребом хлоринатора. 

 

Проблему загађивања површинских и подземних вода, као и заштити вода, мора се посветити 

посебна пажња, с обзиром на то да је вода један од највреднијих ресурса на подручју општине Мали 

Зворник. Контрола квалитета воде површинских токова треба да обухвати испитивања великог броја 

физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких параметара. Систематска контрола квалитета 

површинских вода треба да се врши ради: процене бонититета водотока, праћења тренда загађивања 

вода и способности самопречишћавања, као и оцене подобности за водоснабдевање, рекреацију грађана 

и наводњавање, а у циљу заштите изворишта водоснабдевања, заштите здравља становништва, очувања 

квалитета водних ресурса и превенције укључивања перзистентних опасних неорганских и органских 

материја у ланце исхране.  

 

1.2.3.3. Земљиште 

 

Земљишта у урбано-индустријским подручјима показују велике разлике у односу на земљишта у 

природним срединама. Урбана земљишта су често изложена антропогеним утицајима због веће густине 

насељености, интезитета саобраћаја, близине индустрије итд. Међутим, распрострањеност стрмих и 

неприступачних терена на ободу насеља Мали Зворник утицали су на очување фонда шумског земљишта. 

Падине, нарочито због нагиба нису широко нападнуте градњом, па није дошло до значајније ерозије 

падина услед крчења вегетације и изградње. 

Загађивање земљишта у насељу Мали Зворник је последица различитог антропогеног деловања. 

Потпуних података о обиму његовог угрожавања нема, јер не постоје систематска праћења и 

истраживања. Као главни облици загађивања и деградације земљишта могу се издвојити: 

 неадекватно одлагање отпада (локална неуређена сметлишта), 

 неадекватно управљање отпадним водама, 

 нерегулисано каналисање отпадних вода (у кишном периоду долази до мешања фекалних и 

атмосферских вода), 

 пољопривредна производња (неадекватна употреба агрохемијских средстава), 

 загађивање земљишта загађујућим материјама пореклом од саобраћаја и нерегулисаног 

одлагања отпада свих врста (земљиште у непосредном појасу дуж државних путева). 

 

Сви описани процеси (најизраженија појава деградације су свакако локална неуређена 

сметлишта) утичу на измене физичко-хемијског састава земљишта и таложење различитих загађујућих 
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материја у тлу. Ове супстанце временом продиру у подземне воде и биљке, а посредно доспевају и у 

организам људи. Постоји неколико путања којима контаминанти из урбаног земљишта могу доспети у 

људски организам. Најважнија од њих је преко уобичајених људских активности, када човек долази у 

контакт са земљиштем боравећи у парковима, на игралиштима, стамбеним зонама, комерцијалним и 

другим објектима. Присуство загађујућих материја доводи до редукције аутохтоне флоре и фауне, а 

ослабљена је и микробиолошка активност земљишта, што резултира и падом садржаја хумуса. Такође, 

долази и до доминације рудералних врста отпорних на антропогене утицаје. 

Део насеља уз источну границу обухвата ПГР-а, је делом на благо нагнутом терену (10-15%), или 

на стрмијим теренима, већег нагиба (20-30% и више). Подручје насеља Мали Зворник се одликује и са 

неколико вотокова десних притока реке Дрине који са околних брда изнад насеља теку ка Дрини. 

Заједничка карактеристика ових токова је бујичарски карактер течења. Као последица великих количина 

падавина, разуђеног типа рељефа и геолошке подлоге, мање или више заступљене су површинска и 

дубинска ерозија земљишта, као и усецање јаруга и појава клизишта код свих водотокова. Такође, на 

подручју ПГР-а присутно је одроњавање обала Дрине (зона око кречане и ниске обале у најсевернијем 

делу ПГР-а где Дрина почиње да меандрира) и притока на делу где оне нису регулисане.  

 

1.2.3.4. Комунална бука 
 

Бука у радној и комуналној средини настаје при транспорту и обављању различитих делатности. 

Највише је изражена у зони центра Малог Зворника, код кречане и граничног прелаза код Новог и Старог 

моста. Неповољна околност је што је већина стамбених објеката одвојена од коловоза само тротоаром, 

зелене површине са дрворедом су ретке, што још више утиче на распостирање утицаја буке у првом реду 

стамбених објеката до саобраћајнице.  

Одвијање саобраћаја на железничкој станици је специфична активност. У овој зони јавља се бука 

пореклом од манипулативних активности вагона и локомотива, као и утовара камена. Ово је бука која је 

такође дисконтинуирана и у околним зонама изражена. 

Посебно се истиче зона каменолома, која се јавља као повремени изразито значајан извор веома 

јаке буке која се јавља при минирању и која се осећа у околним зонама, па и у самом насељу Малом 

Зворнику. Поред буке при минирању се јављају и вибрације које се такође осећају у суседним зонама са 

стамбеним објектима у граничној зони ПГР-а.  

Штетно дејство буке у урбaној зoни насеља Мали Зворник првенствено се везује за 

најоптерећенију деоницу државног пута I реда која је истовремено и насељска улица и за околину 

појединих привредних објеката и првенствено утиче на становништво у стамбеним објектима који се 

налазе непосредно уз саобраћајнице. Остали стамбени објекти који су од саобраћајница заклоњени 

другим објектима, или су у блоковима који се не ослањају на главне саобраћајнице, су у повољнијем 

положају, јер се у њима бука мање осећа. Поред тога, треба рећи да је постојећа фабрика креча "Равнаја" 

непосредно уз државни пут I реда - Мали Зворник -Љубовија -Бајина Башта (ДП Iб-28), те да су негативни 

утицаји повишене буке и запрашености веома изражени у зони утицаја.  

Остали извори буке у насељу Мали Зворник срећу се у oгрaничeнoм oбиму. Генерално гледано, 

постојећи или потенцијални проблем прeдстaвљajу зaнaтскe рaдиoницe, нaрoчитo из мeтaлскe 

дeлaтнoсти, кoje су, пo прaвилу, смeштeнe унутaр урбaних зoнa и ствaрajу буку интeнзитeтa висoкo прeкo 

дoзвoљeнoг нивoa. Као постојећи или потенцијални загађивачи буком издвајају се и производни oбjeкти 

кojи имajу рaсхлaднe систeмe или климa урeђaje, нaрoчитo oни кojи су смeштeни у/уз сaмe стaмбeнe 

згрaдe и jaвнe oбjeктe.  

Ниво комуналне буке не мери се на подручју насеља Мали Зворник. 

 

1.2.3.5. Предео, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет 
 

Разноврсност станишта (биотопа) посредно говори о укупном комплексу еколошких фактора на 

једном простору модификованом специфичним начином и интезитетом коришћења, и као таквог 
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насељеног живим светом способним за преживљавање у формираним условима. На планском подручју 

оцењено је да је разноврсност станишта на предметном подручју мала. 

Уређене зелене површине у самом насељу, углавном уз реку, иако мале, представљају изузетно 

вредан простор са, за сада недовољно, уређеном вегетацијом. Ово су и зоне примарне заштите и 

унапређења квалитета животне средине, с обзиром да се налазе у близини или су у додиру са градом.  

Вегетација у насељу се своди на баште и воћњаке око кућа, нешто њива и ливада, док су се 

ливаде и шуме задржале по ободу насеља, на падинама са већим нагибом. 

Важан пејзажно-архитектонски елемент представља и хидрофилна вегетација обала Дрине, која 

до сада није на адекватан начин заштићена ни одржавана.Алувиони Дрине и притока користе као ливаде, 

воћњаци, њиве и око кућа, углавном, као баште. 

Природне вредности нису регистроване на подручју обухваћеном Планом генералне регулације и 

његовој непосредној близини налазе се парковске и шумске површине, које захтевају адекватан пејзажни 

третман и решење. 

У угрожене делове природне средине спадају: 

– падине изнад Малог Зворника, зелена површина уз Дрину, али и за сада неуређена 

потенцијална зелена површина у центру, као вредни простори, али и посебно осетљиве и 

угрожене на огољавање и засецање падинске зоне изнад самог насеља. 

– приобаље Дрине и притока, угрожено високим водама река је неадекватно заштићено од 

поплава, поготово у сиуацији евентуалног пуцања брана узводних хидроакумулација. 

– корита и воде потока су угрожени, не само отпадним водама из насеља, већ и депоновањем 

отпада, који бујични токови носе заједно са еродованим материјалом чиме се обале и воде 

ових потока деградирају, а смеће се таложи и у нижим зонама. 

 

Анализом свих фактора који угрожавају биодиверзитет на територији насеља Мали Зворник може 

се закључити да негативан утицај антропогеног фактора највише нарушава природни потенцијал.  

 

1.2.3.6. Отпад 
 

Комунални отпад чини отпад из домаћинстава, који настаје у стамбеним зградама, службеним 

просторијама, продавницама итд., и отпад са јавних површина (делом органски стабилне материје – 

"зелени отпад", отпаци биља, кутије од цигарета и сл., а делом органски нестабилне материје – отпад од 

хране, животињски остаци). Овај отпад највећим делом представља отпад од прераде и конзумирања 

хране, тј. остатке животињског и биљног порекла. Најважнија карактеристика овог отпада органског 

порекла је да лако трули и да се брзо разграђује, нарочито лети, при високим температурама ваздуха. 

Настајање и ширење непријатних мириса је пратећи процес труљења отпада. Остали кућни отпад садржи 

сагорљиве (картон, папир, пластика, текстил, гума, кожа, намештај) и несагорљиве компоненте (стакло, 

конзерве, бела техника и сл.). 

Индустријски отпад настаје у производним процесима и састоји се од разноврсних стабилних и 

нестабилних елемената органског и неорганског порекла. Поједини индустријски отпади, који настају у 

процесу производње (нпр. дрвени отпад), могу се поново користити у истом или неком другом 

технолошком процесу као секундарне сировине, уколико задовољавају одређене техничке нормативе 

неопходне за њихову примену. Штетни и опасни отпади не могу се одлагати заједно са комуналним 

отпадом, већ захтевају специјалне третмане, који се најчешће обављају у оквиру индустрије. 

Остали отпади који настају као резултат различитих људских делатности су на пример: возила и 

њихови делови, санитарни уређаји, аутомобилске гуме, грађевински материјал, али и муљ из постројења 

за пречишћавање отпадних вода, отпад из болница итд.  

У обухвату ПГР-а Мали Зворник не постоји депонија комуналног отпада. Послове сакупљања и 

транспорта комуналног отпада у насељу Мали Зворник врши ЈКП "Дрина" из Малог Зворника. Комунални 

отпад се одвози на депоновање на постојећу депонију комуналног отпада у Лозницу.  
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1.3. Карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду изложене 

значајном утицају 

 

Основне карактеристике постојећег стања за потребе Извештаја о стратешкој процени утицаја 

ПГР-а на животну средину дефинисане су на основу увида: у постојећа планска документа, пројектну 

документацију и директним увидом у стања на терену. Према карти Заштита и унапређење животне 

средине из Просторног плана Републике Србије (слика 5.) може се видети да подручје општине Мали 

Зворник припада подручју квалитетне животне средине (углавном под шумама). 
 

 
 

Слика 5. – Заштита и унапређење животне средине (Извор: Просторни план РС) 
 

Такође са слике се види да се насеље Мали Зворник налази изван некадашњег најугроженијег 

подручја (услед рада хемијске индустрије Вискоза и рада термоенергетских објеката у Лозници)  

ПГРМали Зворник  
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На основу постојећег стања животне средине и описа планских мера заштите које ће касније у 

овом документу (тачка 3.3. - Опис мера за ограничење утицаја), бити изложене закључује се да 

имплементација плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на планском подручју.  

Када је у питању просторна димензија једини негативни утицаји на животну средину који се могу 

извозити ван планског подручја на територији општине Мали Зворник су загађења реке Дрине. Наиме, 

санитарно-фекалне воде насеља Мали Зворник евакуишу се фекалном канализационом мрежом, до реке 

Дрине, без претходног пречишћавања што представља значајан извор загађења. Река Дрина је притока 

реке Сава као коначног реципијента загађених отпадних вода, па ови утицаји могу имати и карактер 

трансопштинске природе. 

 

1.4. Разматрана питања и проблеми заштите животне средине у плану и приказ разлога за 

изостављање одређених питања и проблема из поступка процене 

 
1.4.1. Разматрана питања и проблеми заштите животне средине 
 
Проблем заштите животне средине постао је данас један од прворазредних друштвених 

задатака. Данас присутне негативне последице углавном су последица погрешно планиране 

индустријализације, изградње стамбених насеља, саобраћајних система, неконтролисане и неадекватне 

употребе енергије као и недовољног познавања основних законитости из домена животне средине. У 

оквирима изнетих ставова промене које су последица прилагођавања природе потребама човека могу 

бити онакве какве он очекује али могу бити, и  често јесу, сасвим неповољне и за њега самог. 

Неки од утицаја на животну средину који се јављају као последица самог постојања насеља као и 

планираних активности имају трајни карактер и представљају утицаје посебно интересантне са 

становишта односа насеље – животна средина. Успешност сваког решења у домену заштите животне 

средине подразумева свестрано сагледавање и дефинисање свих категорија наведених утицаја. У том 

смислу се увек као приоритет поставља обавеза о њиховом дефинисању у односу на основне природне 

чиниоце. Домен основних природних чинилаца сачињавају: клима, вода, ваздух, тло, флора, фауна, 

пејзаж, и представљају, гледано кроз призму теорије екосистема, потпуно уређен и саморегулирајући 

механизам. Промене у животној средини се крећу од сасвим незнатних па до тако драстичних да поједини 

елементи могу потпуно изгубити своја основна обележја. 

Подручје ПГР-а Малог Зворника, представља један од мање уређених и очуванијих насељених 

простора у Подрињу са аспекта природне средине. У овом крају, због оскудних просторних потенцијала а 

великог популационог и градитељског притиска на узани ранији део речне долине погодан за изградњу, на 

којем су се сконцентрисали становање, делатности, саобраћај, пограничне активности, индустрија, 

складишта, а нарочито нечисти видови производње, као што је кречана и каменолом у контактној зони, као 

и железничка станица, који генеришу интензиван камионски саобраћај, дошло је до значајног угрожавања 

квалитета животне средине који прети да угрози нормално функционисање простора. 

Положај насеља у долини Дрине (изложеној утицајима ваздушних маса из Панонске низије са 

севера, и планинских крајева са југа, а посебно велике водене акумулације Зворничког језера, које 

нарочито зими утичу на појаву оштријих временских прилика и задржавању хладног влажног ваздуха и 

загађења у долини), мали речни токови (који су бујичног карактера и у појединим деловима године не 

располажу са додољно воде и моћи самопречишћавања), простирање терена са различитим 

ограничењима за градњу (било због подземних или површинских вода, смањене стабилности и носивости, 

нагиба, опасности од поплава и сл.), као и политика досадашњих улагања у привредни развој и укупна 

актуелна привредна ситуација у нас, свеукупно су утицали на прво убрзан, затим успорен и стагнирајући, 

а у последњим годинама и рецесиони урбани и привредни развој овог краја, без решавања основних 

урбаних проблема и уређења Малог Зворника као градског насеља. Близина Зворника, који је одувек 

представљао атрактивнији радни и друштвени пункт, додатно је утицала неподстицајно на развој Малог 

Зворника. Зворник, са својим изворима загађивања животне средине (котларнице и ложишта, индустрија, 

саобраћај и сл.) свакако утиче на животну средину Малог Зворника, а с обзиром да се остали већи урбани 
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центри налазе на већој удаљености (Шабац, Лозница, Зворник), или су просторно издвојени (Ваљево), 

њихови неповољни екстерни утицаји на природну средину су занемарљиви. 

У концепту Плана генералне регулације насеља Мали Зворник 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, 

сметлишта), 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. 

У оквиру предметне Стратешке процене, задатак обрађивача Извештаја је да, уважавајући све 

специфичности којима се карактерише анализирано насеље, све специфичности подручја Подриња и 

карактеристике постојећих потенцијала, размотре основне критеријуме и кроз поступке квантификације 

дођу до одређених показатеља са основном намером да се постојећи односи квантификују и дефинише 

њихова права природа. На основу конкретних показатеља ће се извршити избор адекватних мера заштите 

животне средине чиме се испуњава и основна сврха ове Стратешке процене. 

У припреми циљева плана са гледишта заштите животне средине првенствено су дефинисани 

потенцијално угрожени супстрати животне средине: 

-   Ваздух, 

-   Воде, 

-   Земљиште, 

-   Шуме, 

-   Локално стновништво.  

Затим су дефинисани извори  загађујућих материја и то: 

а) За ваздух: 

 Индидуална ложишта руралног и породичног становања, 

 Котларнице (градска и индустријске), 

 Објекти индустријских погона (као извори гасова и чврстих честица),  

 Саобраћај као мобилни извор загађења (прашина и гасови), 

б) За воду: 

 санитарне и фекалне воде, 

 технолошке воде из производних погона, 

 кишне воде настале у оквиру прерадних капацитета на манипулативним површинама и 

транспортним путевима. 

ц)  За земљиште: 

 Атмосферски загађивачи,  

 Снитарно фекалне воде, 

 Технолошке отпадне воде,  

 Дивље депоније,  

 Транспорт хемикалија и другог материјала, 

 Со за посипање путева-хлориди,  

 Омекшивачи воде-површински активне материје,  

 Септичке јаме, 

 Подземне цистерне за складиштење горива и нафте,  

 Прерадни капацитети (мини кланице, мини млекаре, хладњаче и остало) 

д) За буку: 

 Транспортна средства у саобраћају и  

 Опрема производних погона. 
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Хидроморфолошке промене и заштита од вода 

На десној обали Дрине у Малом Зворнику рађена је етапно обалоутврда и насип према пројектној 

документацији коју је урадио Енергопројект 1971.године. До 1990.године, када су радови на десној обали 

прекинути, урађени су делови регулације узводно и низводно од гвозденог моста Краља Петра Првог 

(пешачки гранични прелаз са Републиком Српском), али је сам део око моста око 600 метара узводно и 

600 метара низводно остао неурађен. Моста Краља Петра Првог се налази на стационажи км 91+000 реке 

Дрине. Објекти изграђени на насутом тлу уз саму обалу низводни од моста су делом заштићени од 

меродавних вода, и то високим потпорним зидовима. Потребно је још да се изради 1200 метара 

обалоутврде око старог моста. 

На подручју горњег дела насеља Мали Зворник од старог моста до ушћа Моштанице у Дрину 

изведени су радови на делимичној регулацији реке Дрине, у смислу изграђеног насипа са пешачком 

стазом. Укупна дужина обалоутврде је 4 850 метара. На потезу од реке Моштаница до Новог моста, где се 

налази гранични прелаз са Републиком Српском, у дужини од 250 метара не постоји обалоутврда.  

Река Дрина на целом подручју ПГР-а, због постојања хидроакумулације Зворничког језера, има 

релативно контролисан протицај, али се при нивоу који премашује коту бране (160,40 мнв) и 

одговарајућем протицају који одговара хиљадугодишњим водама очекује рушење бране и поплавни талас 

протицаја од 8-9000m3/sec, који плави део земљишта низводно од бране до нивоа железничке пруге. 

Због проблема са проласком и стогодишњих вода, планирано је продубљивање корита Дрине 

низводно од бране како би се обезбедило несметано протицање воде и у периодима екстремно великих 

вода реке. 

У случају тоталног, тренутног рушења бране сматра се да би могло доћи до обрушавања терена 

изнад зоне плављења код таласа изазваног овим рушењем, што значи да би разарања била још већа. 

Плављење би због мале удаљености од бране било скоро тренутно. Поплавом би у том случају били 

захваћени сви објекти и земљиште до наведених кота, сви производни, комунални хидротехнички објекти, 

а снабдевање и склањање било би врло отежано. У случају рушења узводних брана ХЕ “Пива” и ХЕ 

“Бајина Башта” очекују се већи поплавни таласи, али је период од момента акцидента до наиласка 

поплавног таласа довољно дуг, јер се за неколико сати становништво може благовремено обавестити и 

евакуисати. 

 

Угроженост од елементарних непогода 

 

Подручје ПГР-а Малог Зворника највише је угрожено: 

 сеизмичким разарањима (сигурно преко 6о а максимално око 7о МЦС-64, при чему су чести 

терени потенцијално нестабилни у случају сеизмичких разарања), 

 поплавама Дрине и притока: водотоци, а нарочито Дрина, угрожавају околно земљиште  

поплавама (при којима велике воде имају велику разорну снагу и крајње су опасне по обалу и 

грађевинске објекте), као и ерозијом обала и депоновањем наноса (који се неповољно 

хидротехнички одражавају на режим вода, потенцијалну енергију и изградњу и одржавање 

грађевинских објеката), 

 енормним падавинама и бујицама притока реке Дрине који са околних брда изнад насеља теку 

ка Дрини, чије су последице усецање јаруга и појава клизишта. 

 

Закључак о релевантним питањима и проблемима из домена заштите животне средине 
 

Основна питања заштите животне средине заступљена у припреми циљева Плана генералне 

регулације насеља Мали Зворник, произашла су из анализе извора загађивања животне средине и то 

самог насеља као извора загађивања, постојећих и планираних производних погона и производних 

активности у оквиру обухвата плана. 

На основу напред наведеног, посебна пажња у Плану генералне регулације посвећена је у 

проналажењу најпогоднијих решења за најважнија питања и проблеме заштите животне средине: 
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- Решење инфраструктуре којима ће се обезбедити водоснабдевање, 

- Реконструкција постојеће канализационе мреже, 

- Решавање проблема санитарно-фекалних отпадних вода насеља (реализација централног 

постројења за пречишћавање санитарно-фекалних вода), 

- Решења за радне и индустријске зоне у циљу обезбеђења заштите ваздуха, вода и земљишта 

и у том контексту реализација уређаја за предтретман отпадних технолошких вода пре 

упуштања у коначни реципијент, 

- Просторно издвајање делатности које могу угрозити становање у стамбеним зонама (буком, 

прашином, мирисима и сл.), 

- Решавање проблема и даљег третмана комуналног отпада у складу са опредељењем локалне 

управе за рационално управљање отпадом у оквиру региона за управљање отпадом 

(сакупљање, транспорт, третман, рециклажа, поновна употреба и одлагање), 

- Решавање проблема дивљих депонија у насељу, 

- Решавање отпада са опасним и штетним својствима, 

- Смањење нивоа буке у насељу, посебно у радним зонама и деловима насеља уз државни 

путни правац, 

- Дефинисање заштитних зона и појасева (око насеља, изворишта, инфраструктурних коридора 

и непокретних културних добара, 

- Валоризација и максимално очување шумског земљишта, 

- Заштита и очување пејзажних вредности, валоризација и заштита постојећих и нових јавних 

зелених површина, заштитног зеленила, дрвореда и сл., 

- Услови и мере заштите коришћења и унапређења културних добара, 

- Истраживање и заштита археолошких локалитета од непланске градње и пљачке трагача за 

археолошким благом, 

- Успостављање мониторинга (праћење стања животне средине). 

 

1.4.2. Разлози за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене 
 

Као што је утврђено у претходним тачкама Стратешке процене, као потенцијални полутанти за 

ваздух, тло, површинске и подземне воде, становништво појављује се гасовите загађујуће материје, 

прашина, отпадне воде (технолошке, комуналне и атмосферске) и бука.  

Планом генералне регулације за насеље Мали Зворник предвиђају се активности и делатности 

које се пре свега, у оквиру радних зона, односе на производна постројења и на објекте мале привреде и 

на пословни простор, као и на складиштење робе широке потрошње (магацини малопродајних објеката). 

Ове активности углавном не проузрокују значајна загађења. 

Као извори нејонизујућег зрачења на предметном простору могу се евидентирати трафостанице, које 

не представљају објекте који нарушавају животну средину у већем обиму. Затим, постоје и високонапонски 

електрични водови и антенски системи базних станица мобилне телефоније, њихов утицај на квалитет 

животне средине такође је у друштвено прихватљивим границама. С обзиром на неведено нису разматрана 

јонизујућа и нејонизујућа зрачења. 

Поред тога, нису разматрана ни питања везана за угрожавање и заштиту животне средине за 

објекте за које је у претходном периоду издате грађевинске и употребне дозволе, као и решења о 

сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину у оквиру којих су прописане мере заштите 

животне средине. 

 

1.5. Приказ варијантних решења Плана генералне регулације насеља Мали Зворник 

 

У Плану генералне регулације анализирано је постојеће стање у простору. Сви подаци добијени 

анализом просторне целине су послужили као подлога за вредновање простора, избор најприхватљијивих 
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решења са аспекта заштите животне средине за планирање даљег одрживог развоја предметног 

простора. Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину, разматрала је и вредновала: 

 варијантна решења, анализу и приказ процене утицаја варијантних решења на животну 

средину, 

 избор најбоље понуђеног решења и варијанте са аспекта заштите животне средине. 
 

У оквиру стратешке процене су припремљена два варијантна решења за релевантне секторе 

Плана генералне регулације. Прво варијантно решење се односи на нереализовање Плана генералне 

регулације а друго представља варијанту да се план усвоји и спроведе. Решења ПГР-а представљају 

рационалне начине, средства и мере реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз 

разматрање могућности коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности, односно 

разматрање могућности коришћење различитих простора за реализацију конкретне активности која се 

планира.  

 

Варијантно решење 1: нереализовање Плана генералне регулације 

Нереализовањем ПГР-а стање приказано у подпоглављу 1.3. би се погоршало и то на следећи 

начин: 

- У области становништва и насеља:  

 неуравнотежени развој са неуједначеним притисцима на животну средину;  
 
- У области привреде: 

 ширење зоне негативних утицаја индустријских објеката;  

 недовољно развијене активности комплементарне заштити животне средине (развој туризма, 
итд);  

 нерационална потрошња воде, недовољна енергетска ефикасност, нерационално коришћење 
ресурса; 

 непланско ширење постојећих привредних зона и неадекватно формирање нових зона без 
одговарајуће инфраструктурне опремљености; 

 
- У области шума и шумског земљишта: 

 наставак тренда недовољне шумовитости;  
 
- У области инфраструктурних система: 

 даље угрожавање квалитета вода реке Дрине и изворишта водоснабдевања неадекватном 
канализационом мрежом и испуштањем непречишћених отпадних комуналних и индустријских 
вода у реципијенте; 

 неадекватна заштита од поплава; 
 
- У области управљања отпадом:  

 даљи штетни утицаји неуређених сметлишта;  

 неадекватно управљање отпадом (непостојање примарне селекције и рециклаже отпада);  
 
- У области мониторинга и инвестирања у заштиту животне средине:  

 недовољна средства уложена у програме заштите животне средине;  

 недовољан број запослених на заштити животне средине у Општини;  

 недовољно развијен систем мониторинга. 
 
Варијантно решење 2: реализовање Плана генералне регулације 
 

Концепт планских решења 
 

1. Грађевинско подручје. Грађевинско подручје према Генералном плану Малог Зворника 

обухвата површину од 191,98ha, што чини 81,21% од укупне територије у обухвату. Приликом анализе 
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кретања броја становника, анализом података са терена, прегледом стања стамбеног фонда и проценом 

степена реализације донетих урбанистичких планова и других докумената, утврђено је да дефинисано 

грађевинско подручје углавном задовољава. Грађевинско подручје ПГР-а је незнатно повећано у односу 

на предходно дефинисано, из неколоко разлога: због затечених- изграђених делова територије и 

усаглашавања обухвата важећих ПДР-е (који су донети после усвајања ГП-а). Ово проширење оставља 

могућност легализације већ изграђених објеката ван грађевинског подручја, али и потреба и 

интересовања потенцијалних инвеститора, ради заокружења изградње започетих планираних пословних 

комплекса или усмереног дефинисања интересантних садржаја за насеље. Проширења су дефинисана у 

укупној површини од 8,484hа. 

Предлог грађевинског подручја и површина унутар грађевинског подручја на којима се може 

градити, подељене су на типичне целине – зоне, у којима су предвиђени идентични или слични услови 

грађења у складу са доминантном наменом. 

На основу анализе стања постојеће изграђености земљишта, расположиве урбанистичке 

документације, преовлађујућих карактеристика намене, типологије изградње и начина просторне 

организације и уређења, стратешких опредељења, предложене су следеће зоне (типичне насељске 

целине): 

- Централна зона 

- Зона становања 

- Радна зона (индустрија, складишта, производне и прерађивачке делатности и сервиси) 

- Спортско-рекреативна зона 

- Зона граничног прелаза 

Кад је у питању намена површина, Планом је дефинисана основна прелиминарна подела на: 

јавно грађевинско земљиште, остало грађевинско земљиште и остало земљиште у обухвату Плана.  

Пољопривредне и остале површине унутар и изван грађевинског подручја, до привођења 

планираној намени, користи се за пољопривредну производњу). 

Основна намера у даљем планирању је да се сачува континуитет у планирању и развоју насеља те 

је максимално испоштовани планирани концепт, а пре свега реализовани сегменти Генералног плана 

Малог Зворника, као и остале претходно донете планске документације и остале документације.  

2. Саобраћајни инфраструктурни систем. Планом генералне регулације Малог Зворника одредиће 

се правила регулације, правила уређења и правила грађења саобраћајница. Стратешки, главни правци и 

смернице развијања саобраћајне мреже дефинисани Генералним планом Малог Зворника делимично су 

задржани са циљем остваривања континуитета у планирању. Да би улична мрежа могла да одговoри 

потребама насеља за ефикасним, сигурним, удобним и економичним превозом, потребно је побољшати 

квалитет постојеће саобраћајне мреже, њиховом реконструкцијом и модернизацијом, даљом изградњом 

уличне мреже на територији општине уз повећање саобраћајних површина које служе динамичком, али и 

стационарном саобраћају и њиховом међусобном усклађивању. Пошто не постоји могућност изградње било 

какве обилазнице око Малог Зворника и каналисања транзитних токова који би утицали на подизање ранга 

појединих саобраћајних праваца, преостају интервенције на уличној мрежи и изградња нових 

саобраћајница и паркинг површина. Подручје општине Мали Зворник заузима изражено брдовите терене, 

са израженим нагибима и ограничавајућим и отежаним могућностима и условима организовања и 

продуктивног коришћења расположивих површина.  

Саобраћајна мрежа у обухвату плана класификована је у три хијерархијска нивоа: 

Примарне саобраћајнице – саобраћајнице најширег регулационог профила којима се одвија  

транзитни саобраћај кроз насеље. 

Секундарне саобраћајнице – саобраћајнице које служе као сабирне улице и повезују стамбене 

блокове са примарним саобраћајницама; 

Терцијарне саобраћајнице – приступне улице најнижег ранга које обезбеђују приступ 

појединачним грађевинским парцелама на јавне саобраћајне површине. Планом генералне регулације 

се уобличава целокупна саобраћајна мрежа на свим хијерархијским нивоима, како би се отклонили 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

42 

 

уочени недостаци у функционисању. Предвиђа се проширивање недовољних постојећих регулација и 

изградња нових саобраћајница. 

Стационарни саобраћај у обухвату граница Плана организован је путем јавних паркинг простора 

или у оквиру припадајућих грађевинских парцела.  

За потребе несметаног одвијања пешачког саобраћаја, планирају се тротоари, посебно код 

примарних и секундарних саобраћајница. Правци развоја су усмерени ка обезбеђењу пуне заштите 

пешачких кретања од осталих учесника у саобраћају, испуњењу услова за несметано кретање лица са 

посебним потребама. 

У пoстojeћeм стaњу нe пoстojи бициклистичкa инфрaструктурa, па би трeбaло пoсвeтити 

знaчajну пaжњу oвoм виду сaoбрaћaja, уколико за то постоји могућност.  

У планском периоду  јавни превоз путника базираће се на аутобуском подсистему. Имајући у 

виду да је локација постојеће аутобуске станице са становишта плана просторног развоја насеља 

задовољавајућа, Планом није предвиђено њено измештање, као ни проширење постојећих капацитета. 

Могућа је реконструкција постојећег објекта, као и дефинисање паркинг простора за путничка возила у 

оквиру парцеле и пратећих садржаја. Сва постојећа аутобуска стајалишта се задржавају, на постојећим 

локацијама. 
 

3. Водовод. У циљу постизања циљева одрживог развоја и унапређења водоводног система 

Mалог Зворника (и локалних система водоснабдевања општине Mали Зворник ) потребно је : 

- на основу Генералног пројекта и Претходне студије оправданости водоснабдевања насеља 

општине Mали Зворник  приступити изради пројеката на вишем нивоу којим ће се омогућити 

извођење дистрибутивне мреже као и несметано снабдевање водом ових насеља; 

- израдити Елаборат о процени стања дистрибутивне мреже постојећег водоводног система 

Mали Зворник са циљем идентификације главних места губитака воде из система и 

приступити изради пројектне документације интервентне санације дистрибутивне мреже на 

основу елабората и имплементацији санације; 

- спровести програме едукације становништва и школске деце о рационализацији потрошње воде.  

4. Канализација. У циљу унапређењу канализационе мреже и очувању животне средине 

дефинисане су Генералним пројектом сакупљања и евакуације санитрано-фекланих отпадних вода Mали 

Зворник ("WIGA PROJECT GROUP"- Београд , 2011), следеће мере: 

- изградиња примарог канализационог колектора уз реку Дрину, ради повезивања независних 

канализационих система и пратећих објеката-  канализационих црпних станица; 

- прописивање квалитета отпадне воде у насељској канализационој мрежи у циљу дефинисања 

потребног претретмана индустријских отпадних вода пре упуштања у канализацију; 

- израда пројектне документације и  изградња постројења за пречишћавање отпадних вода. 
 

5. Водоприврена инфраструктура. У наредном планском периоду потребно је : 

- предвидети наставак изградње заштитних водних објеката у циљу заштите подручја од 

великих вода у складу са постојећом техничком документацијом; 

- посебну пажњу обратити на хидротехничко уређење комплетних сливова свих гравитирајућих 

водотокова на сливном подручју, а који имају утицај на разматрано планско подручје, тако да 

се обезбеди критеријум заштите од велике воде вероватноће појаве (повратни период Т=100 

година) и предвидети интегрално уређење сливног подручја бујичних токова конзистентном 

применом спроводити противерозионе мере на ерозионим подручјима; 

- регулисати све имовинско-правне проблеме  у вези са деоницама водотокова који су 

нападнути градњом и створити предуслове за то израдом одгвоарајућих Планова детаљне 

регулације; 

- зауставити градњу у зонама нерегулисаних корита   водотока у зонама грађевинских реона, 

због непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних 

појасева и  
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- коридора регулисаних корита, осносно не планирати и не дозволити изградњу било каквих 

објеката у зонама речних долина, без предходно обезбеђених хидролошко-хидрауличких 

подлога и прорачуна, студија, генералних, идејних и свих других за то неопходних техничких 

решења; 

- одржавати  постојеће  регулационе грађевине и изградити нове а у складу  са плановима ЈВП  

"Србијаводе" и  ВОС-ом; 

6. Електроенергетика. Развој и даља изградња електроенергетског система има за циљ поуздано 

и квалитетно снабдевање постојећих и нових потрошача електричном енергијом. На конзумном подручју 

ПГР насеља Мали Зворник, здржава се постојећи четворонапонски систем снабдевања потрошача 

електричном енергијом 110/35/10/0,4kV, а планирана је изградња нових електроенергетских објеката и 

електроенергетске мреже. 

7. Хидро-електране (ХЕ) и мини хидро-електране. Хидро-електрана "Мали Зворник" је ван 

обухвата ПГР-а. Према списку мини хидроелектрана, из Просторног плана општине Мали Зворник, а који 

је за потребе његове израде преузет из водопривредне основе Србије и потврђен условима и Катастром 

малих хидроелектрана Министарва рударства и енергетике РС, као и коришћењем Мастер плана 

"Хидроенергетски потенцијал Мали Зворник" (израђеног од стране "Екоенерго инжењеринг- " доо Нови 

Београд, 2010.год.), на територији обухвата ПГР-а планиране су две МХЕ: 

- на сливу реке Моштаница 1 МХЕ (Клек),  инсталисане снаге 72 Kw и 

- на сливу реке Радаљ МХЕ (Богићевићи), инсталисане снаге 130 Kw 

Плански основ за мини ХЕ снаге до 1 MW (1000 кW), обезбеђује се разрадом услова из правила 

уређења и грађења (Посебни услови за изградњу малих хидроелектрана), односно израдом Плана 

детаљне регулације, уз прибављање свих потребних услова и сагласности, а пре свих услова заштите 

природе, услова водопривреде као сагласности и свих осталих корисника предметног простора. 

8. Трафо-станице. У догледном периоду не планира се изградња нових трафо-станица 110/35kV 

нити трафо-станица 35/10кV. Могућа је замена постојећих трансформатора 10МВА трансформатором од 

20МВА и проширење капацитета ТС 35/10kV "Мали Зворник 2" на 2х4MVA. Планира се изградња 9 трафо-

станица 10/0,4кV 

9. Електроводови. Задржавају се делови траса постојећег једноструког и двоструког далековода 

110kV. Планира се изградиња нових једноструких и двоструких далаковода 110кV.  

Kапацитет постојећег подземног кабловског развода 35kV је задовољавајући у дужем 

перспективном временском периоду, с тим што се мора водити рачуна о амортизационом веку подземних 

каблова (око 30година), како би се заменили новим кабловима исте или веће преносне моћи.  

Kапацитет постојећег подземног кабловског развода 10kV је задовољавајући у дужем 

перспективном временском периоду, с тим што се мора водити рачуна о амортизационом веку подземних 

каблова (око 30година), како би се заменили новим кабловима исте или веће преносне моћи.  

Планира се изградња нове ниско-напонску мреже на подручју ПГР-а. 

10. Топлификација. Развој вреловодне енергетске инфраструктуре на подручју плана генералне 

регулације  подразумева успостављање ефикасног и модерног енергетског система. Циљ је квалитетно, 

поуздано и безбедно снабдевање конзума (јавних и пословних субјеката) топлотном енергијом. На тај 

начин оствариће се значајан позитиван утицај на животну средину обзиром на смањење испуштања 

загађујућих материја при сагоревању гаса у топлани у односу на сагоревања свих осталих фосилних 

горива у индивидуалним котларницама. Сви елементи градског вреловода планирани су за изградњу у 

обухвату ПДР-а "Ужи центар Малог Зворника". У том смислу, примењују се услови из поменутог плана. 

Планира се изградња топлане на обезбеђеној локацији којом располаже ЈКП (на делу кат.парцеле 

бр. 579/1 К.О.М.Зворник) за коју је урађено идејно решење. Капацитет топлане је 2x4 MW са резервом за 

још један котао снаге 4MW.  Примарни енергент је природни гас, алтернативни мазут.  

11. Гасификација. Развој гасоводне енергетске инфраструктуре на подручју плана генералне 

регулације  подразумева успостављање ефикасног и модерног енергетског система. Циљ је квалитетно, 

поуздано и безбедно снабдевање конзума (домаћинстава, јавних и пословних субјеката) природним гасом. 
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На тај начин оствариће се значајан позитиван утицај на животну средину обзиром на смањење испуштања 

загађујућих материја при сагоревању гаса у односу на сва остала чврста и течна горива. 

Предуслови за даљу гасификацију насеља Мали Зворник су: изградња алтернативног правца за 

снабдевање Републике Србије - Јужног тока,  изградња отцепа/одвојка са Јужног тока ка Републици 

Српској  (у складу са Просторним планом подручја посебне намене), доградња и функционално опремање 

постројења за складиштење "Банатски Двор". Такође су неопходни нови уговори са Републиком Српском 

који ће регулисати транзит и испоруку гаса општини Мали Зворник. 

12. Фиксна и мобилна телефонија. Развој система фиксне телефоније у планираном периоду 

заснива се на модернизацији постојећег система и на изградњи нових објеката који ће омогућити 

континуирано, квалитетно и поуздано пружање услуга фиксне телефоније и пружање широкопојасних 

услуга (дигиталне претплатничке линије СДСЛ и АДСЛ, интернет протокол, дигитална телевизија, 

телевизија по интернет протоколу итд.). При томе су уважени циљеви, стандарди и смернице који су 

дефинисани Стратегијом развоја електронских комуникација. Стратегијом развоја информатичког друштва 

у Републици Србији 2010-2020.год,  Просторним планом републике Србије и ПП општине Мали Зворник, 

са једноставним заједничким изразом: да се обезбеди доступност универзалног сервиса (широкопојасних 

услуга) сваком домаћинству и сваком пословном субјекту у обухвату плана. 

13. Кабловски дистрибутивни систем. Предвиђена је изградња новог КДС на основу одговарајућих 

Одлука Управе СО Мали Зворник и на основу накнадних урбанистичких пројеката.  

 

Према напред наведеном концепту планских решења реализацијом ПГР-а, стање приказано у 

подпоглављу 1.3. би се побољшало и то на следећи начин: 

- У области грађевинског земљишта:  

 подела су на типичне целине – зоне, у којима су предвиђени идентични или слични услови 
грађења у складу са доминантном наменом  

 подела на јавно грађевинско земљиште, остало грађевинско земљиште и остало земљиште у 
обухвату Плана;  
 
- У области становништва и насеља:  

 опремање јавним службама и комуналном инфраструктуром ради унапређења квалитета живота 
у насељу; 

 унапређење рада здравствених служби; 

 промоција делатности комплементарних пољопривреди (лов, риболов, туризам, услуге); 

 успостављање система "зелене регулације", односно формирање јединственог система зелених 
површина за цело подручје насеља  

 формирање тзв "зеленог коридора" у саставу спортско-рекреативне зоне уз Дрину (на потезу 

Горњег и Доњег насеља, са уређеном обалом, градском плажом, колском, пешачком и 

бициклистичком стазом и зеленим површинама ка Дрини и околним наменама, 

 увођење заштитних зелених појасева како би се стамбене зоне заштитиле од негативних утицаја 

индустријских и транзитних саобраћајних зона,  

 озелењавање и уређење отворених површина у стамбеним зонама, 

 унапређење квалитета живота (становање, инфраструктура, јавне службе, услуге); 
 
- У области привреде: 

 формирање привредних зона за лоцирање малих и средњих предузећа и комплекса; 

 приоритет се даје областима које користе предности подручја, еколошки прихватљиве 
технологије услуга и производње кроз развој МСП и радњи;  

 висок степен искоришћености простора и заштита животне средине; 

 развој различитих видова туризма; 
 
- У области шума и шумског земљишта:  

 пошумљавање са повезивањем фрагментисаних шумских површина;  

 очување постојећих шума, нарочито на стрмим теренима и дуж водотока  
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 подизање заштитних шумских појасева уз саобраћајнице, водоизвориште и друге објекте; 
 
- У области инфраструктурних система:  

 веће коришћење саобраћајног положаја насеља; 

 заштита изворишта подземних и површинских вода; 

 формирање јединственог општинског система водоснабдевања; 

 рационална потрошња воде у домаћинствима и привреди; 

 развој канализације по сепарационом систему са ППОВ; 

 предтретман отпадних вода из привредних погона пре пуштања у градску канализацију;  

 обезбеђење заштите од поплава са уклапањем заштитних система у урбано и остало окружење; 

 хидротехничко и интегрално уређење сливова свих гравитирајућих бујичних водотокова (Бучевска 

река, река Моштаница, Ђукановића поток и поток Вољевица), који имају утицај на разматрано 

планско подручје и конзистентно спровођење противерозионих мера на ерозионим подручјима; 

 постизање енергетске ефикасности уз смањење енергетских потреба код потрошача; 

 одржавање и побољшање квалитета рада и поузданости постојеће електроенергетске мреже; 

 интензивније коришћење нових и обновљивих извора енергије и развој централизованих система 
снабдевања топлотном енергијом. 

 изградња/формирање терминала за рециклажу; 

 санација постојећих сметлишта; 
 
- У области заштите животне средине:  

 заштита ваздуха, површинских и подземних вода и земљишта; 

 развијање система мониторинга и катастра загађивача; 

 веће улагање у програме заштите животне средине. 
 

1.6. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама битне са 

становишта циљева и процене могућих утицаја стратешке процене  

 
У складу са одредбама члана 44. и 45. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11), за потребе израде Плана генералне 

регулације, прибављене су подлоге, услови надлежних институција, подаци и документација која се 

односи на постојеће стање, услове коришћења и развој свих области, које су предмет овог Плана. 

За потребе Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насеља Мали Зворник на 

животну средину, у циљу одређивања концепције заштите, уређења и коришћења простора, прикупљена 

је обимна документација. Ту се пре свега мисли на Студије и стратегије које су рађене за подручје 

општине. 

Као студијска основа Плана, коришћени су важећи стратешки и развојни документи, рађене за 

подручје општине Мали Зворник а обрадиле су га стручне службе предузећа: Стратегија одрживог развоја 

општине Мали Зворник, за период 2012-2017.- ревидирана верзија (''Сл. лист општине Мали Зворник, број 

01/12), Локални план управљања отпадом општине Мали Зворник 2012-2022. (''Сл. лист општине Мали 

Зворник, број 07/11), Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Мали Зворник на животну 

средину (ЈУП "План", 2013.). Oстaли пoдaци су преузeти из aрхивe ЈУП "План", a aнaлизe су извршилe 

стручнe службe прeдузeћa. 

Такође, били су укључени и консултовани експерти из органа и организација као и независни 

експерти који имају значај и улогу за израду Извештаја о СПУ и за реализацију ПГР-а. За израду 

Извештаја о СПУ консултоване су или боље рећи прибављени су и услови надлежних органа и 

организација као и јавних комуналних и других предузећа која имају значај и улогу у реализацији ПГР. То 

се пре свега односи на органе и организације дате у наредној табели: 
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Табела 9. – Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

 
НAЗИВ УСТAНOВE ИЛИ ПРEДУЗEЋA 

БРOJ И ДAТУМ 
ЗAХТEВA 

 
БРOJ И ДAТУМ ПРИСПEЋA 

РС, Министaрствo oдбрaнe, Сектор за 
материјалне ресурсе, Упрaвa зa 
инфраструктуру 

01-1056 oд 29.11.2013. 
11.12.2013.   
09.01.2014. 

3731-2 oд 04.12.2013.  
 
3731-6/2013 oд 28.02.2014. 

РС, Министарство финансија,  
Управа царина Београд, Сектор за 
финансијске, инвестиционе и правне послове  

01-1056 oд 29.11.2013. 
 

148-14-351-04-48/4/2013 
oд 22.01.2014.  

РС МУП, Дирекција полиције,  
Управа граничне полиције 

01-1056 oд 29.11.2013. 
 

03/9 бр.28-585/13  
од  05.12.2013. 

РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу 

01-1056 oд 29.11.2013. 
 

07/33 бр.217-1/507/13   
од 10.12.2013. 

ЈП Склоништа, Нови Београд 01-1056 oд 29.11.2013. 42-49/13/1 од 03.12.2013. 

РС, Рeпублички сeизмoлoшки зaвoд, Бeoгрaд 01-1056 oд 29.11.2013. 02-554/13 од 05.12.2013. 

РС, Рeпублики хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд,  
Бeoгрaд 

01-1056 oд 29.11.2013. 
(01-900 oд 05.07.2010.) 

01-119 од 12.12.2013. 
(92-III-1-55/2010. од12.07.2010.) 

ЈП Путеви Србије, Београд  01-1056 oд 29.11.2013. 01-60 од 23.01.2014. 

Железнице Србије, АД 
Сектор за стратегију и развој, Београд 

01-1056 oд 29.11.2013. 13/13-2354 од 04.12.2013. 

ПД Дринско-лимске хидроелектране доо 350-50/1/13-03  
од 15.01.2014. 

109/2 од 13.02.2014. 

РС, Министaрствo прoсвeтe, науке  
и технолошког развоја 

01-1056 oд 29.11.2013. 01-1152 од 20.12.2013. 
 

РС, Министaрствo омладине и спорта,  
Сектор за управљање пројектима 

01-1056 oд 29.11.2013. 350-01-13/1/2013-05  
од 09.12.2013. 

РС, Министaрствo здрaвљa, Сeктoр зa 
инспекцијске послове, Oдeљeњe за санитарну 
инспекцију, Одсек за санитарни надзор 

01-1056 oд 29.11.2013. 530-353-30/13-10 од 
06.12.2013. 

ЈП "Србијашуме",  
Шумско газдинство, "Борања", Лозница  

01-1056 oд 29.11.2013. 6251 од 05.12.2013. 

РС, Зaвoд зa зaштиту прирoдe Србиje,  
Нови Бeoгрaд 

01-1056 oд 29.11.2013. 03 бр.029-2932/2 од 
08.01.2014. 

РС, Министарство енергетике, развоја и  
Заштите животне средине 

01-1056 oд 29.11.2013. 350-01-00139/2013-04 
Од 30.12.2013. 

ЈП Елекреомрежа Србије, Дирекција за пренос 
ел-енергије, Погон техника, Београд 

01-1056 oд 29.11.2013. III-18-03-1255BA/1  
Од 24.12.2013. 

"Eлeктрoсрбија" доо Крaљeвo,  
Електродисреибуција Лозница 

01-1056 oд 29.11.2013. 4-214/13 од 10.01.2014. 

ЈП "Србијагас", Канцеларија извршног 
Директора за развој, Нови Сад 

01-1056 oд 29.11.2013.  
                   13.12.2013.   

06-01-8020/1 од 31.12.2013. 

НИС Гаспром њефт, Функција за спољне везе  
Са државним органима, НИС ад Нови Сад 

01-1056 oд 29.11.2013. НМ-046000 из.до/29583 
Од 25.12.2013. 

Телеком Србија, ИЈ Шабац, 
Служба за планирање, развој и  
инвестициону изградњу Шабац 

01-1056 oд 29.11.2013. 7010-394625/1од 23.04.2014. 

ЈВП "Србијаводе"- ВПЦ "Сава-Дунав",  
Нови Београд 

01-1056 oд 29.11.2013. 5300/2 од 31.01.2014. 

РС Општина Мали Зворник 
Општинска управа, Одељење за привреду, 
урбанизам и инспекцијске послове 

01-908 од 21.10.2013. 
01-1056 oд 29.11.2013.  
01-907/1 oд27.01.2014. 

35-44/2013-03 од 25.10.2013. 
 
345-4/2014-03 од 03.03.2014. 

РС РГЗ, Служба за катастар напокретности 
Мали Зворник 

01-907 oд 21.10.2013.  953-1/2013-123 од 14.01.2014. 

ЈКП "Дрина", Мали Зворник 01-1056 oд 29.11.2013. 04-1280/1 од 12.12.2013. 
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Осим наведених услова и сагласности, прибављени су и следећи подаци и документација: 

1. Подаци о природним условима и карактеристикама преузети су из званичне документације и 

стручне литературе: Просторни план општине Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", 

бр.06/12); 

2. Демографски подаци су преузети из објављених публикација Републичког завода за статистику; 

3. Подаци о грађевинском подручју насеља и власничком статусу земљишта прибављени су од РГЗ, 

Службе за катастар непокретности Мали Зворник; 

4. Подаци о важећој планској документацији су добијени од општинске управе, Одељења за 

привреду, урбанизам и инспекцијске послове; 

5. Подаци о грађевинском фонду и физичкој структури насеља, преузети су с орто-фото подлога и 

прикупљени на обиласком терена; 

6. Подаци о привредним и услужним делатностима и јавним службама прибављени су од РГЗ, 

Службе за катастар непокретности Мали Зворник, прикупљани на терену анкетирањем 

представника општинске управе, овлашћених представника и службеника по установама, 

предузећима и радњама; 

7. За потребе анализе постојећег стања комуналне инфраструктуре и објеката, подаци су добијени 

од надлежних јавних и комуналних предузећа; 

Остали подаци битни за анализу постојећег стања коришћења простора, путне инфра-структуре, 

комуналне инфраструктуре и објеката, јавних установа и др. су коришћени из документације 

Генералног плана Малог Зворника до 2020. године и ажурурани у складу са фактичким стањем; 

8. Подаци о заштићеним или евидентирним културним добрима су преузети из елабората "План 

заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде Просторног плана општине 

Мали Зворник", који је израдио Завод за заштиту споменика културе Ваљево из Ваљева 

(септембар, 2010.год.), а подаци о заштићеним природним добрима од Завода за заштиту 

природе из Београда (јануар, 2014.) 

9. Подаци о заштити од елементарних непогода су добијени од надлежних институција и доступне 

документације; 

10. За потребе дефинисања друштвеног и привредног развоја: "Основни правци и стратегија социо-

економског развоја општине Мали Зворник" (Милан Јанковић, ЈУП "План ", Шабац,  март, 

2011.године) 

 

Експертска решења и сугестије консултованих институција били су од велике помоћи приликом 

израде Плана генералне регулације насеља Мали Зворник и Извештаја о стратешкој процени утицаја 

Плана на животну средину. 
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2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 
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За успешну израду Стратешке процене утицаја изузетно је важно квалитетно дефинисати циљеве 

и индикаторе животне средине, односно одрживог развоја. 

Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину oпшти и посебни 

циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу заштите животне 

средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине утврђених на нивоу 

Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, 

проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних 

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

Приликом израде планова, већина општих циљева везана је за планска документа вишег реда и услове 

који они диктирају, док се посебни циљеви дефинишу за специфичност плана, конкретни разматрани 

простор, намену површина и др. 

Са становишта дугорочне организације коришћења, уређења и заштите простора концепт 

одрживог развоја представља стратешку активност којом се дефинишу плански принципи и критеријуми 

заштите, затим средства и развој животне средине. Стратегија одрживог развоја општине Мали Зворник 

огледа се у детаљнијој планској организацији и уређењу кроз вредновање капацитета простора у односу 

на одговарајуће делатности и активности у њему, као и усклађивање коришћења простора са природним и 

створеним потенцијалима и ограничењима. 

 

2.1. Општи циљеви стратешке процене  

 
Општи циљеви стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у погледу заштите 

животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине утврђених на 

нивоу Републике и циљева заштите животне средине дефинисаним у међународним документима, као 

што су «Закључци Светског самита о одрживом развоју» (Јоханесбург, 2002) и бројне конвенције о 

заштити животне средине којима је приступила наша земља. 

На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у плановима и 

програмима и на основу циљева из планова и секторских докумената и стања животне средине на 

подручју Општине и идентификованих питања заштите животне средине релевантних за План генералне 

регулације, дефинисани су општи циљеви стратешке процене релевантни за План генералне регулације: 

- Сагледавање и смањење загађења животне средине сагласно општим тендецијама у свету 

(управљање квалитетом ваздуха, заштита од буке, управљање водама, заштита и коришћење 

земљишта, управљање отпадом; 

- Уравнотежено коришћење простора и активирање нових зона за привређивање уз поштовање 

критеријума заштите животне средине; 

- Очување биодиверзитета и унапређење предела; 

- Заштита културно-историјске баштине; 

- Заштита здравља; 

- Јачање институционалне способности за заштиту животне средине. (Подизање и јачање 

еколошке свести, информисања и образовања становништва о еколошким проблемима 

укључивањем јавности у доношењу одлука у погледу мера заштите животне средине). 

 

У оквиру плана, наведеним општим циљевима мора се посветити пажња кроз интегрисање 

аспеката заштите животне средине у све секторе плана. 

Стога, заштита животне средине треба да се оствари на следећим начелима: 

- превенција и предострожност, за активности које могу да изазову негативне утицаје на околину 

или еколошки ризик, применом система процене утицаја на животну средину пре доношења 

инвестиционих одлука, 

- заштита водних ресурса, заштићених природних и културних добара и шумских површина су 

приоритетне активности, 
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- усклађивање привредног, технолошког и урбаног развоја са природним ресурсима и еколошком 

капацитетом средине, 

- управљање потрошњом необновљивох ресурса у складу са критеријумима одрживости развоја и 

коришћења простора, 

- рационалније коришћење воде, енергије, минералних сировина и земљишта у свим привредним 

делатностима насеља, 

- минимизирање, смањење количине отпада, увођење рециклирања и безбедног збрињавања свих 

врста отпада, 

- санирање постојећих сметлишта. 

 

2.2. Посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора 
 

На основу општих су припремљени посебни циљеви стратешке процене и индикатори, приказани 
у следећој табели.  

 
Табела 10. – Посебни циљеви стратешке процене и индикатори 

посебан циљ индикатор 

Заштита и унапређење квалитета природних ресурса 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху (имисија) 

број дана са прекораченом имисијом SO2, NO2, чађи и 
суспендованих честица  

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

петодневна биохемијска потрошња кисеоника (БПК-5)  

3. Очување и рационално коришћење 
земљишта 

- % грађевинског у односу на укупно земљиште  
- промене у намени површина 

4. Смањење загађења земљишта  
- % контаминираних површина  
- квалитет узорака грађевинског земљишта 

5. Унапређење управљања отпадом (смањење 
количине, поновна употреба, рециклажа и 
депоновање остатка отпада) 

- количина отпада по становнику и/или сектору 
- % отпада који се рециклира 
- % отпада који се одлаже на санитарну депонију 

6. Унапређење прикупљања и третмана 
отпадних вода 

- број становника прикључен на канализациону мрежу 
- % отпадних вода који се пречишћава 

Заштита здравља 

7. Обезбеђење заштите здравља 

- % становништва обухваћен основном здравственом 
заштитом (број становника на 1 лекара) 
- очекивано трајање живота новорођенчади 
- узрок смртности 
- животни век 
- број становника оболелих од респираторних, 
канцерогених и заразних болести 

8. Смањење изложености буци 
- изложеност буци/прекорачење дозвољеног нивоа буке 
у току дана и ноћи 

Заштита од удеса и елементарних непогода  

9. Смањење ризика од удеса 
- број локалитета са високим ризиком од удеса 
- постојање планова интервенције у случају ванредног 
стања 

10. Смањење ризика од поплава % површина угрожених поплавама 

11. Смањење ризика од клизишта % површина угрожених клизиштима 

Инвестирање у заштиту животне средине и унапређење система мониторинга  

12. Инвестирање у заштиту животне средине 
- % општинских прихода уложених у заштиту ж. средине 
- број реализованих програма заштите 

13. Мониторинг ваздуха, воде, земљишта, 
живог света, отпада и отпадних вода  

број мерних места по загађујућим материјама 
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3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
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Процена могућих утицаја плана на животну средину, према закону, садржи следеће елементе: 

1) Процена утицаја варијантних решења на животну средину; 

2) поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења; 

3) приказ процењених утицаја плана на животну средину са описом мера за спречавање и 

ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину; 

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

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

вибрацијама, биљном и животињском свету, стаништима и биодиверзитету; заштићеним 

природним добрима; становништву, здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-

историјској баштини, инфраструктурним, индустријским и другим објектима или другим 

створеним вредностима; 

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

сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, учесталост, понављање), 

просторна димензија (локација, географска област, број изложених становника, 

прекогранична природа утицаја), кумулативна и синергијска природа утицаја. 

 

Процена утицаја на животну средину урађена је посебно за варијантна решења приказана у 

подпоглављу 1.5. и за планска решења приказана у подпоглављу 3.3. У оквиру процене утицаја 

варијантних решења на животну средину урађено је упоређење варијантних решења. 

 

3.1. Приказ утицаја варијантних решења на животну средину 

 

Процена утицаја варијантних решења на циљеве стратешке процене урађена је како би се 

омогућило поређење припремљених варијантних решења и указало на оно које је најповољније са 

становишта заштите животне средине. Процена утицаја варијантних решења на животну средину 

приказана је у следећој табели. 

 
Табела 11. – Процена утицаја варијантних решења на животну средину 

Област Циљ стратешке процене 
Варијантно 
решење 1 

Варијантно 
решење 2 

Заштита и 
унапређење 
квалитета 
природних 

ресурса 

1. Смањење концентрације загађујућих материја у 
ваздуху (имисија) 

?/- М 

2. Смањење загађења површинских и подземних 
вода 

- + 

3. Очување и рационално коришћење земљишта - М 

4. Смањење загађења земљишта  ? /- + 

5. Унапређење управљања отпадом  
(смањење количине, поновна употреба, рециклажа и 
депоновање остатка отпада) 

- + 

6. Унапређење прикупљања и третмана отпадних 
вода 

- + 

Заштита 
здравља 

7. Обезбеђење заштите здравља ? + 

8. Смањење изложености буци и вибрацијама ? М 

Заштита од 
удеса и 
поплава 

9. Смањење ризика од удеса ? /- М 

10. Смањење ризика од поплава ? М 

11. Смањење ризика од клизишта ? М 

Инвестиције 
и мониторинг 

12. Инвестирање у заштиту животне средине - М 

13. Мониторинг ваздуха, воде, земљишта, живог 
света, отпада и отпадних вода 

- М 

++ веома позитиван; + позитиван; -- веома негативан; - негативан;? непознат; М – зависи од мера заштите 
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3.2. Поређење варијантних решења 

 
Варијантно решење 1 које се односи на нереализовање Плана генералне регулације очигледно је 

неповољније са аспекта заштите животне средине, посебно у погледу даљег загађивања вода и проблема 

отпада али и очувања водоизворишта, као и унапређење квалитета живота и здравља људи. Ово решење 

нема утицаја на веће инвестирање у заштиту животне средине нити развој мониторинг система. У оквиру 

ове варијанте не очекује се значајније унапређење мера заштите од поплава, клизишта нити адекватног 

реаговања у случају удеса. 

Варијантним решењем 2 које се односи на реализовање Плана предвиђен је развој насеља уз 

примену планских мера заштите животне средине. Посебно је значајно решавање управљања 

комуналним отпадом и отпадним водама, заштита водоизворишта као и заштита здравља људи. Поред 

тога, Планом генералне регулације предвиђен развој мониторинг система и инвестирање у заштиту 

животне средине. Развој насеља кроз развој привреде, уз примену мера заштите током реализације, 

значајан је за укупан развој и унапређење квалитета живота не само на подручју Плана него и на 

целокупном подручју Општине. 

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног плана знатно 

повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.  

 
3.3. Приказ процењених утицаја плана на животну средину са описом мера за ограничавање 

негативних утицаја, односно увећање позитивних утицаја на животну средину 

 
3.3.1. Приказ процењених утицаја плана 

 
За потребе процене утицаја Плана генералне регулације насеља Мали Зворник на животну 

средину изабрана су планска решења приказана у следећој табели. 
 

Табела 12. – Планска решења за која се врши процена утицаја  

Област Планско решење 

Земљиште 
1.1. Дефинисане површине јавне намене 

1.2. Очување и рационално коришћење земљишта 

Снабдевање пијаћом водом 

2.1. Рационално коришћење воде у домаћинствима и индустрији 
(спровођење програма едукације становништва и школске деце)  

2.2. Израда пројеката на вишем нивоу којим ће се омогућити извођење 
дистрибутивне мреже као и несметано снабдевање водом насеља 

2.3. Израда Елабората о процени стања дистрибутивне мреже 
постојећег водоводног система Mали Зворник са циљем идентификације 
главних места губитака воде из система и израда пројектне 
документације интервентне санације дистрибутивне мреже 

Канализација 

3.1. Изградња примарог канализационог колектора уз реку Дрину, ради 
повезивања независних канализационих система и пратећих објеката-  
канализационих црпних станица 

3.2. прописивање квалитета отпадне воде у насељској канализационој 
мрежи у циљу дефинисања потребног претретмана индустријских 
отпадних вода пре упуштања у канализацију 

3.3.Израда пројектне документације и изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода. 

Водопривредна 
инфраструктура 

4.1. Израда катастра активних и потенцијалних клизишта 

4.2. Обезбеђење одбране од поплава 

4.3. Регулација речних корита, где то није урађено у зони насеља Мали 
Зворник и реконструкција постојећих обалоутврда на местима оштећења 

Комунални отпад 
5.1. Санација постојећих сметлишта, чишћење од кабастог и опасног 
отпада 
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5.2. Сакупљање и транспорт отпада на постојећу привремену депонију 
комуналног отпада у Лозници 

Индустрија 
6.1. Формирање радних зона  

6.2. Висок степен искоришћености простора и заштита животне средине  

Топлификација и 
гасификација 

7.1. Развој вреловодне енергетске инфраструктуре  

7.2. Изградња топлане на обезбеђеној локацији којом располаже ЈКП (на 
делу кат.парцеле бр. 579/1 К.О.М.Зворник), капацитета 2x4 MW са 
резервом за још један котао снаге 4MW. 

Зелене површине јавна 
намена 

8.1. Успостављање система "зелене регулације", односно формирање 
јединственог система зелених површина за цело подручје насеља 

8.2. Формирање тзв "зеленог коридора" у саставу спортско-рекреативне 
зоне уз Дрину (на потезу Горњег и Доњег насеља, са уређеном обалом, 
градском плажом, колском, пешачком и бициклистичком стазом и 
зеленим површинама ка Дрини и околним наменама 

8.3. Очување постојећих шумских комплекса, нарочито на стрмим 
теренима и дуж водотока 

8.4. Увођење заштитних зелених појасева како би се стамбене зоне 
заштитиле од негативних утицаја индустријских и транзитних 
саобраћајних зона 

8.5 Одржавање постојеће зелене површине јавне намене и 
озелењавање и уређење отворених површина у стамбеним зонама 

8.6.Формирање дрвореда где год је то могуће 

Саобраћај 

9.1. Одређивање правила регулације, правила уређења и правила 
грађења саобраћајница. 

9.2.Формирање и развој уличне мреже (примарне, секундарне и 
терцијерне саобраћајнице) у функцији праћења просторног развоја, уз 
оптимално поштовање постојећих регулација и парцелације 

9.3. Обезбеђење пуне заштите пешачких кретања од осталих учесника 
у саобраћају, испуњењу услова за несметано кретање лица са 
посебним потребама. 

Енергетска ефикасност 
10.1.Смањење енергетских потреба потрошача и веће коришћење 
обновљивих извора енергије 

Заштита природних и 
културних добара 

11.1. Заштита природних и културних добара 

Заштита здравља 
становништва 

12.1. Унапређење рада здравствених служби 

Заштита животне средине 
13.1. Заштита ваздуха, вода, земљишта и живог света 

13.2. Развој система мониторинга и инвестирање у заштиту животне 
средине 

 
3.3.2. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја 

на животну средину  

 

У предходним поглављима Стратешке Процене утицаја извршено је сагледавање и анализирање 

природних услова простора обухваћеног Планом генералне регулације насеља Мали Зворник, 

усклађеност са вишим Планским документима, негативни утицаји постојећих активности, као и 

потенцијално негативни утицаји планираних активности на животну средину. 

Заштита животне средине логично подразумева поштовање свих општих мера заштите животне 

средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених позитивном законском 

регулативом и условима надлежних институција. У том смислу се за израду Плана генералне регулације 

насеља Мали Зворник, у делу заштите животне средине, коришћени услови и документи који у том 

контексту имају највећи значај, а који су дати у табели 9: Преглед прикупљених података и услова 

надлежних институција на страни 46. Извештаја. 
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На основу наведене документације и резултата процене утицаја приказане у претходном 

поглављу као и циљева стратешке процене, припремљене су мере за смањење негативних и увећање 

позитивних утицаја Плана генералне регулације насеља Мали Зворник, на животну средину. Мере су 

припремљене по областима стратешке процене и представљају основу за припрему планских решења 

заштите животне средине Плана генералне регулације насеља Мали Зворник. 

Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у 

оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. 

Мере заштите омогућавају развој и спречавају еколошке конфликте на датом простору што је у функцији 

реализације циљева одрживог развоја. На основу анализе стања животне средине, просторних односа 

планског подручја са својим окружењем, планираних активности у планском подручју, процењених могућих 

негативних утицаја на квалитет животне средине и услова надлежних институција, утврђене су следеће 

мере заштите.  

 

3.3.2.1. Мере заштите вода 

 

Снабдевање пијаћом водом 

У циљу постизања циљева одрживог развоја и унапређења водоводног система Mалог Зворника 

(и локалних система водоснабдевања општине Mали Зворник)потребно је: 

- на основу Генералног пројекта и Претходне студије оправданости водоснабдевања насеља 

општине Mали Зворник приступити изради пројеката на вишем нивоу којим ће се омогућити 

извођење дистрибутивне мреже као и несметано снабдевање водом насеља, 

- израдити Елаборат о процени стања дистрибутивне мреже постојећег водоводног система 

Mали Зворник са циљем идентификације главних места губитака воде из система и 

приступити изради пројектне документације интервентне санације дистрибутивне мреже на 

основу елабората и имплементацији санације; 

- спровести програме едукације становништва и школске деце о рационализацији потрошње 

воде.  
 

Канализациони систем насеља Мали Зворник 

У циљу унапређењу канализационе мреже и очувању животне средине дефинисане су 

Генералним пројектом сакупљања и евакуације санитрано-фекланих отпадних вода Mали Зворник ("WIGA 

PROJECT GROUP"- Београд , 2011), следеће мере: 

- изградња примарог канализационог колектора уз реку Дрину, ради повезивања независних 

канализационих система и пратећих објеката - канализационих црпних станица; 

- прописивање квалитета отпадне воде у насељској канализационој мрежи у циљу дефинисања 

потребног претретмана индустријских отпадних вода пре упуштања у канализацију; 

- израда пројектне документације и  изградња постројења за пречишћавање отпадних вода; 

 

3.3.2.2 Мере заштите ваздуха 

 

Заштита ваздуха подразумева ограничење/смањење емисија загађујућих материја, и то: 

- ограничавање емисија загађујућих материја из привредних постројења, саобраћаја и становања, 

развој система гасификације и топлификације, преструктурирање привреде према критеријумима 

заштите, појачану контролу рада котларница; подстицање енергетске ефикасности и рационално 

коришћење енергије у домаћинствима и привреди, дислоцирање загађивача; 

- ограничавање емисија применом интегралних заштитних мера на коридору путева, применом 

прописа и прибављање обавезних интегрисаних дозвола за постојећа и нова привредна 

(индустријска) постројења, као и промене у начину функционисања постојећих постројења, док се 

за нова постројења примењују најбоље доступне технологије (БАТ) и решења усклађена са 

прописима; 
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- коришћење алтернативних енергетских извора: сунчеве и геотермалне енергије, енергије ветра и 

биомасе. 
 

Систематско праћење квалитета ваздуха у општини не постоји, нити се налази у државној мрежи 

станица за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха под ингеренцијом Агенције за заштиту животне 

средине Републике Србије. У циљу заштите ваздуха обавезно је: 

- Уградити уређаје за пречишћавање отпадних гасова и чврстих честица на сваком 

индустријском објекту, у оквиру радних зона, које их емитује. Ефикасност уређаја за 

пречишћавање емитованих гасова и прашине мора задовљити ГВЕ које су прописане 

Уредбом о граничним вредностима емисија загаћујућих материја у ваздух (Сл. гласник  РС, 

бр 71/10 и 6/11 - испр.). Мерење емисије обезбеђују загађивачи ваздуха (предузећа и други 

субјекти привређивања који имају изворе загађивања ваздуха).  

- Праћење квалитета ваздуха које се постиже мерењем емисије суспендованих гасова и 

укупних суспендованих ПМ10 и ПМ2,5 честица. Мерење емисије и број и распоред мреже 

мерних места обезбеђује се на нивоу општине која доноси план праћења квалитета ваздуха, 

а на основу Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник 

РС, бр. 11/10 и 75/10).  

 

3.3.2.3. Мере заштита земљишта  

 

Постојеће грађевинско подручје које је дефинисано Планом генералне регулације обухвата 

површину 238,67hа, што чини 1,30% укупне површине општине Мали Зворник. Приликом анализе кретања 

броја становника, анализом података са терена, прегледом стања стамбеног фонда, овим Планом 

генералне регулације је планирано грађевинско подручје површине 191,98ha, што чини 81,21% од укупне 

територије у обухвату плана. 

Детаљном анализом постојећег стања свих насељских функција, несумњиво је утврђено да је 

један од највећих недостатака мањак површина јавне намене, првенствено зелених површина. Како су 

површине јавне намене један од основних фактора који утичу на повећање степена урбанитета, у складу 

са циљевима који су дефинисани Планом генералне регулације (првенствено обезбеђивање услова за 

дугорочни, уравнотежени и одрживи економски, еколошки и социјални развој насеља и подизање 

квалитета живота свих становника и посетилаца овог подручја), стратегијама и политикама развоја 

локалне самоуправе, концептом ПГР дефинисане су следеће површине јавне намене:  

1. Јавни објекти и површине јавних намена - Зона јавних садржаја: 
- предшколска установа, 
- образовање (основна и средња школа), 
- здравствена заштита (дом здравља, апотека), 
- култура (библиотека), 
- социјална заштита (центар за социјални рад, општински одбор црвеног крста, РЗ за 

здравствено осигурање, РФ за пензионо и инвалидско осигурање, Национална служба за 
запошљавање), 

- државна, општинска управа и администрација (Општинска управа, РГЗ служба за катастар 
непокретности, Основни суд, Полицијска станица, Ватрогасно спасилачка јединица, Станица 
пограничне полиције, гранични прелази), 

- јавни објекти (спортска игралишта и терени и спортско рекреативне површине). 
2. Јавне комуналне службе и инфраструктурни објекти 
- ЈКП "Дрина", 
- ПТТ Телеком, 
- ЈП Електродистрибуција Лозница, 
- ЈП "Србија шуме", 
- зелена пијаца, 
- електроенергетска постројења, 
- остали објекти јавне намене (постојећи и планирани објекти и мреже, који се граде у оквиру  

постојећих и планираних јавних површина: ТС, КДС, антенски стубови, објекти фиксне 
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телефоније, гасне, водоводне и канализационе инсталације и објекти у уличном профилу и 
зеленим површинама или на засебно формираним парцелама), 

- изворишта/резервоари, црпне станице, 
- таложник и постројења за пречишћавање отпадних вода, 
- котларница, 
- гробља (православно и муслиманско), 
- аутобуска станица, 
- зелезничка станица са складиштима, 
- железничка пруга. 
3. Саобраћајне површине 
- Државни путеви (ДП Iб-26 и ДП Iб-28) 
- железничка пруга (пружни правац Рума-Шабац-Мали Зворник) 
- остале насељске саобраћајнице 
4. Зелене и остале површине 
- уређене и неуређене зелене површине и заштитно зеленило 
5. Водотокови (површине природних и вештачких текућих вода, водених површина и приобаље) 
Планом су дефинисане и следеће намене осталог земљишта: 
1. Становање 
- породично 
- вишепородично 
- рурално  
- становање са делатностима (радна зона са становањем) 
2. Комерцијални садржаји- трговина и услуге  
- хотел, банке, бензинске и гасне станице 
3. Радна зона 
- индустрија, складишта, сервиси 
- резервна површина за потребе Дринско-Лимске хидроелектране 
4. Верски објекти 
- православна црква 
- џамија 
5.Остале намене (неизграђено земљиште) 
- шуме 
- пољопривредо замљиште 
- остале зелене површине 
(пољопривредне и остале површине унутар и изван грађевинског подручја, до привођења планираној 

намени, користи се за пољопривредну производњу). 
 

3.3.2.4. Управљање отпадом 

 

У обухвату ПГР-а Мали Зворник не постоји депонија комуналног отпада. Послове сакупљања и 

транспорта комуналног отпада у насељу Мали Зворник врши ЈКП "Дрина" из Малог Зворника. Комунални 

отпад се одвози на депоновање на привремену (постојећу) депонију комуналног отпада у Лозницу.  

Заступљене су све врсте отпада. Према подацима Регионалног центра за животну средину (REC, 

Београд, 2004) у 2003. години Јавно комунално предузеће “Дрина” сакупило је 1.942 t комуналног отпада. 

ЈКП “Дрина” покрива целокупно градско подручје (100% урбаног становништва). Такође, сматра се да се 

дневно у Малом Зворнику продукује око 0,9 kg отпада по становнику. Примарна селекција и рециклажа 

отпада се не спроводе на подручју насеља нити општине Мали Зворник.  

Заједно са суседним општинама Љубовија и Крупањ, општина Мали Зворник је склопила 

споразум са Градом Лозницом о формирању Регионалне депоније на лозничкој територији. По усвајању 

локације регионалне депоније, по потреби а у зависности од удаљења насеља од исте, определити 

локацију за претоварну станицу (трансфер станица) и рециклажно двориште (сабирни центар). У случају 

изградње трансфер станице на истој би се вршило прикупљање, делимична селекција, компресовање, 

контејнирање и отпрема комуналног отпада на регионалну санитарну депонију. Локација трансфер 

станице би била намењена и за рециклажно двориште. 
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Осим комуналног, при раду Дома здравља се генерише 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. Док се не реализују решења 

Просторног плана РС која дефинишу централна и регионална постројења за прикупљање ових врста 

отпада, одлагање вршити на досадашњи начин (у складу са важећом законском процедуром). 

 

3.3.2.5. Заштита од буке и вибрација 
 

Дозвољени ниво буке у животној средини је предмет правилника и стандарда скоро свих земаља 

и изражава се у dB(А). Вредност дозвољеног нивоа разликује се за дан и ноћ, као и по томе да ли се 

прималац налази у затвореном простору (а извор изван њега), или су оба у истом простору. За човека који 

се налази у згради, а извор буке је изван ње, дозвољени ниво буке у згради не сме прећи 40 dB(А) преко 

дана и 35 dB(А) у току ноћи. Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник 

РС“, бр. 75/2010); допуштени ниво буке по зонама намене дат је у наредној табели. 

Табела 13. – Допуштени нивои буке по зонама намене 

Зона Намена простора 

Највиши дозвољени 
нивои спољне буке 

Lеq, у dB(А) 

Дан Ноћ 

1 
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, 
културно-историјски локалитети,велики паркови 

50 40 

2 
Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске 
зоне 

50 40 

3 Чисто стамбена подручја 55 45 

4 
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија 
игралишта 

60 50 

5 
Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна 
зона са становима, зоне дуж аутопутева, магистраиних и градских 
саобраћајница 

65 55 

6 
Индустријска, складишна и сервисна подручја и 
Транспортни терминали без стамбених зграда 

(На граници ове зоне не 
сме прелазити 

дозвољене нивое у 
зони са којом се граничи) 

 

3.3.2.6. Мера заштите подизањем заштитног зеленила у оквиру радних зона и заштитним 

појасевима 
 

Зелене површине и њихов квалитативни и квантитативни обим имају посебан значај у дугорочној 

концепцији развоја где се, уз релативно мала улагања, често добијају позитивни ефекти са аспекта 

заштите животне средине и здравља становништва. Општи став је да је потребно формирати адекватан 

еколошки оквир за развој различитих намена и у највећој могућој мери сачувати постојеће природне 

ресурсе. Основни циљеви плана генералне регулације који се односе на развој зелених површина, су: 

- успостављање система "зелене регулације", односно формирање јединственог система зелених 

површина за цело подручје насеља, 

- формирање тзв "зеленог коридора" у саставу спортско-рекреативне зоне уз Дрину  

- (на потезу Горњег и Доњег насеља, са уређеном обалом, градском плажом, колском, пешачком и 

бициклистичком стазом и зеленим површинама ка Дрини и околним наменама, 
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- очување постојећих шумских комплекса, нарочито на стрмим теренима и дуж водотока, 

- увођење заштитних зелених појасева како би се стамбене зоне заштитиле од негативних утицаја 

индустријских и транзитних саобраћајних зона,  

- одржавање постојеће зелене површине јавне намене, 

- озелењавање и уређење отворених површина у стамбеним зонама 

- формирање дрвореда где год је то могуће. 

Избор врста за озелењавање прилагодити намени простора, односно предност дати оним 

врстама које су брзорастуће, имају веће фитоцидно и бактерицидно дејство, већу отпорност на прашину и 

издувне гасове, а у заштитним коридорима треба комбиновати четинарске врсте дрвећа и жбуња са 

аутохтоним лишћарским и четинарским врстама. 

 

3.3.2.7. Мере заштите природе и природних добара 

 

Анализом Решења о условима заштите природе и животне средине које је за потребе израде 

Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник издао Завод за заштиту природе Србије (03 број 

020-2932/2), од 08.01.2014. године може се констатовати да се на простору који је обухваћен Планом 

генералне регулације насеља Мали Зворник нема заштићених подручја, подручја у поступку заштите или 

подручја планираних за заштиту. Обавезе Обрађивача односиле су се на опште услове заштите природе 

и животне средине (чл.33. и 34. Закона о заштити животне средине "Сл.гласник РС" бр. 135/04): 

1) Предвидети одржање постојеће физичке структуре обале Дрине уз очување постојећег 

континуираног приобалног појаса вишеспратне аутохтоне вегетације; 

2) Забранити отварање позајмишта и експлоатацију седимената (песка, шљунка, камена) из корита 

водотока, као и исушивање мањих водених тела (баре. мочваре, влажна станишта) и/или разлива 

поред водотока који су значајни репродуктивни центри појединим групама бескичмењака и 

кичмењака; 

3) Наменити приобаље Дрине за јавну зелену површину вишенаменског коришћења (шетња, одмор, 

рекреација) са максимално 30% застртих површина који не захтевају осветљење (трим стазе, 

платои, терени за игру, мобилијар). Уз обалу могу бити смештени објекти везани за активности на 

води (мол, привез за чамце) тако да буду ослоњени на тле или да плутају на понтонима. 

Плутајућа пристаништа треба да буду направљена од дрвета (видни делови), а пристаништа 

ослоњена на тле могу бити дрвена или од тврдог материјала при чему су видни делови обложени 

каменом и/или дрветом; 

4) Изван зоне становања, минимална удаљеност нових објеката који захтевају поплочавање и/или 

осветљење треба да буде 50 m од обале стајаћих вода, односно линије средњег водостаја. У 

зони непосредног утицаја ширине до 200 m од обале Дрине, не планирати одлагање отпада и 

свих врста опасних материја и трајно складиштење опасних материја (резервоари горива и сл.); 

5) Прибавити посебне услове заштите природе за израду планске и техничке документације 

израдње/реконструкције инфраструктурних система који формирају баријере за миграцију врста 

(брана на хидроелектрани Мали Зворник, евентуална изградња обалоутрвде, саобраћајница и 

др.) у циљу одређивања техничко-технолошких решења за неометано кретање дивљих врста у 

водотоку и приобаљу; 

6) У највећој могућој мери очувати шумске површине и шумарке аутохтоних врста, групе стабала, 

појединачна стабла, живице, међе, шибљаке, баре, тршћаке и сл. у обухвату Плана. Евентуалну 

промену намене шума и шумског земљишта у грађевинско земљиште извршити у складу са 

процедуром предвиђеном чланом 10. Закона о шумама („Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 

93/2012); 

7) У оквиру предвиђене намене површина груписати компатибилне садржаје и активности и 

раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају одређивањем неопходних 

заштитних растојања; 
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8) Приликом подизања новог и реконструкције постојећег јавног зеленила у насељима, потребно је 

све јавне зелене површине повезати у систем коришћењем зелених веза између постојећег и 

планираног зеленила; 

9) У озелењавању, дати предност аутохтоним врстама (минимално 50% врста) које су највише 

прилагођене локалним педолошким и климатским условима, отпорне на локалне загађиваче и 

имају густу и добро развијену крошњу, а могуће је користити и егзоте за које је потврђено да се 

добро адаптирају датим условима средине а да при том нису инвазивне и одређени проценат 

пажљиво одабраних зимзелених (четинарских) врста; 

10) Јавну зелену површину користити само за сврху за коју је намењена и уклонити евентуалне 

привремене објекте. Редовним одржавањем партерног зеленила и слободних, необрађених 

површина, сузбијати и контролисати алергене и инвазивне врсте, а нарочито амброзију; 

11) Одредити врсту објеката на којима ће се формирати зелене фасаде и зелени кровови; 

12) За уређење постојећих и формирања нових зелених површина у зонама вишепородичног 

становања норматив треба да буде 5m2 по становнику у блоку, док у зони намењеној за 

индивидуално становање минимални проценат зелених површина треба да износи 40%; 

13) Приликом дефинисања инфраструктурних коридора, обезбедити заштиту јавног интереса и 

утврдити оптималне оквире за формирање и функционисање планираних садржаја у оквиру 

површина предвиђених за остале намене. Ширину инфраструктурних коридора и техничко 

решење паралелног вођења и начина укрштања водова усагласити са свим важећим прописима; 

14) Применити одговарајућа техничка решења при осветљавању јавних површина у складу са 

функцијом локације и потребама јавних површина. Изворе светлости јавне расвете на зеленим 

површинама усмерити ка тлу и обезбедити минимално осветљење у ужем приобалном простору 

Дрине; 

15) Спровести мере за смањење загађивања ваздуха и не испуштати загађујуће материје у ваздух у 

количини већој од прописаних граничних вредности емисије (ГВЕ). За случај да се у процесу 

обављања делагности могу емитовати гасови непријатних мириса, применити мере које ће 

довести до редукције мирвса и обуставити технолошки процес у случају прекорачења ГВЕ како би 

се концентрације загађујућих материја свеле на прописане вредности. Предвидети уградњу и 

редовно одржавање одговарајуће опреме (најбоља доступна техничка и технолошка решења) у 

складу са прописима; 

16) Планирати пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент до нивоа који одговара 

ГВЕ, односно до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента 

(комбиновани приступ), узимајући строжији критеријум од ова два. Све технолошке отпадне воде 

настале у појединачним објектима, погонима и технологијама, пре упуштања у колектор - 

реципијент, морају бити третиране до захтевног нивоа сагласно законским прописима, у 

системима за предтретмане, према специфичним захтевима примењене технологије. Ради 

заштите квалитета водотока, забрањено је испуштање са обале или са пловних објеката 

загађујућих супстанци које потичу од било ког уређаја; 

17) Прихват санитарно-фекалних вода могуће је решити и изградњом водонепросусних 

вишекоморних септичких јама на предложеној минималној удаљености 3 m од других објеката и 

суседне парцеле и предложених 10 m од регулационе линије. Димензије сваке појединачне јаме 

одредити на основу потрошње воде; 

18) Обавезно је управљање комуналним отпадом у складу са Планом управљања отпадом и 

локалним нормативним актима, а управљање амбалажним, опасним и осталим врстама отпада 

конкретног технолошког поступка у складу са важећом законском регулативом; 

19) Планирати одговарајућу звучну заштиту којом се обезбеђује да бука која се емитује из техничких и 

других делова објеката при лрописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, 

односно током обављања планираних активности, не прекорачује прописане граничне вредности, 

а у поступку техничког прегледа мора се утврдити испуњеност услова и мера заштите од буке 

односно звучне заштите; 
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20) Предвидети обавезу повремене контроле квалитета ваздуха, земљишта, вода и буке у складу са 

законском регулативом, као и контроле процеса рада; 

21) За постављање антенских стубова базних станица мобилне телефоније избегавати стамбене 

објекте, јавне и зелене површине; 

22) Јачати позитивни урбанистички облик насеља и блока при дефинисању услова за нову 

парцелацију у складу са типом блока, наменом површина и величином парцеле; 

23) Реализацијом савремених концепата нове градње усклађених са природним, културним и 

локалним специфичностима, објекте архитектонски и обликовно уклопити у непосредно 

окружење. Посебну пажњу обратити на уређење центра насеља и утврдити обавезу максималног 

уређења простора око свих јавних објеката и припадајућих. грађевинских парцела (посебно у вези 

са декоративним озелењавањем - зелена архитектура); 

24) Енергетску ефикасност објеката постићи коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, 

климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење отпадне топлоте и 

обновљивих извора енергије колико је то могуће, избором одговарајућег облика, оријентације и 

положаја објеката, као и одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала. 

Обезбедити топлотну и звучну изолацију адекватним грађевинским материјалима, зеленилом и 

другим елементима за заштиту од сунчеве топлоте током лета; 

25) Одмах обавестити Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине ако се, 

приликом извођења радова, наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 

минеролошко-петрографског порекла или организацију за заштиту споменика културе о 

пронађеним археолошим налазиштнма или предметима. 

План мора бити усклађен са планом ширег подручја. Обрађивач Плана је дужан да правила 

уређења и грађења подручја Плана одреди у складу са издатим условима из Решења и достави Заводу 

нацрт Плана на мишљење. 

 

3.4. Начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине  

 

При Стратешкој процени утицаја предметног планског документа и изради предметног Извештаја 

о СПУ коришћене су следеће методе: 

1. Прикупљање основних информација, што је подразумевало идентификацију: 

 Основних извора и начина угрожавања животне средине; 

 Карактеристика земљишта, рељефа и пејзажа, климе подручја са метеоролошким 
подацима и др.; 

 Квалитета ваздуха; 

 Квалитета воде (подземне и површинске); 

 Флоре и фауне на посматраном терену и 

 Постојеће популације са демографским карактеристикама. 

 Анализа података из постојеће документације информативног карактера; 

 Дискусија са експертима у предметном подручју; 

 Дискусија са одговорним лицима за предметни пројекат; 

 Дискусија са одговорним лицима за заштиту животне средине; 

 Анализа домаћих и међународних прописа од значаја за предметни плански документ; 

 Увид у податке на интернету везане за предметну проблематику; 

 Допунска верификација кључних налаза анализе; 

 Анализа података из раније рађених планских докумемата у вези са предметном 

проблематиком на територији општине Мали зворник; 

 Анализа података обезбеђених увидом у важеће стандарде у вези са предметом; 

 Анализа података обезбеђених из литературе; 
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 Анализа података обезбеђених из екстерних извора и добијених од државних и сродних 

институција (увид у регистар заштићених природних добара и др.); 

 Компаративна анализа резултата са сродним подацима који се односе на сличне 

проблеме на другим локацијама у свету.  

 

3.5. Начин на који су при процени узете карактеристикe и значај утицаја планских решења 
 

Евалуација утицаја вршена је са циљем да се утврди значај утицаја, према критеријумима из 
Прилога I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. У обзир су узете следеће 
карактеристике утицаја: 

1. Врсте утицаја 

2. Вероватноћа да се утицај појави, 

3. Временска димензија односно трајање утицаја, према временском хоризонту Плана генералне 

регулације 

- краткорочни утицаји, 

- средњорочни утицаји и 

- дугорочни утицаји 

4. Учесталост утицаја 

5. Просторна димензија утицаја 

У складу са врстом Планског документа и карактеристикама планског подручја одређене су 

карактеристике које одређују значајан утицај и то: 

- средње и веома вероватан утицај 

- средњерочан и дугорочан утицај, 

- средње учестао и сталан утицај 

- локални, општински и регионални ниво утицаја 

Наведене карактеристике процењених утицаја су вредноване према врсти, вероватноћи, трајању, 
учесталости и просторној димензији утицаја, како је приказано у следећој табели. 

 

Табела 14. – Вредновање  карактеристика утицаја 

Врста утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна димензија 
утицаја  

+Позитиван 
++Веома позитиван 

- Негативан 
-- Веома негативан 

0 Неутралан 
М зависи од мера заштите 

мало вероватан 
средње вероватан 
веома вероватан 

краткорочан 
средњорочан 

дугорочан 

повремен 
средње учестао 

сталан 

Л локални (део Општине) 
О Општински 
Р регионални 
Н национални 

М међународни 

 

Вредновање карактеристика утицаја планских решења у односу на циљеве стратешке процене 

приказано је у табели 16. За свако планско решење вршено је одређивање и евалуација утицаја. Бојом су 

приказани позитивни (зелена), негативни (црвена), неутрални (бела) и утицаји који зависе од примене 

мера заштите (жута) а интензитетом боје значај утицаја, према броју карактеристика које су дефинисане 

као значајне (постојање једне или две, три и четири карактеристике). 
 

врста утицаја 

значај утицаја 

једна или две 
карактеристике 

три карактеристике четири карактеристике 

Позитиван    

Негативан    

Неутралан  

Зависи од мера заштите    
 

На основу евалуације утицаја из Прилога припремљена је збирна матрица значајних утицаја 
Плана генералне регулације на животну средину, приказана у табели 15. 
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Табела 15. – Вредновање  карактеристика утицаја планских решења у односу на циљеве стратешке процене 
Планско решење  1.2. Очување и рационално коришћење земљишта  

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху  

М 
средње 

вероватан 
краткорочан повремен Л,О овај утицај у великој мери зависи од примењених мера заштите,  

3. Очување и рационално коришћење 
земљишта 

М 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен О 

генерално, рационално коришћење земљишта има позитивне утицаје на 
животну средину у целини  

4. Смањење загађења земљишта  M 
средње 

вероватан 
средњороча

н 
сталан Л,О овај утицај у великој мери зависи од примењених мера заштите, 

5. Формирање јединственог система 
зелених површина за цело подручје 
насеља 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

овом планским решењем се могу повећати зелене површине на рачун 
слободних површина земљишта 

6. Унапређење управљања отпадом 
(смањење количина, поновна употреба, 
рециклажа и депоновање остатка отпада) 

М 
веома 

вероватан 
дугорочан повремен Л,О 

проблем смањења количина, поновна употреба, рециклажа и депоновања 
остатка отпада треба да буде благовремено размотрен и решен 

7. Унапређење прикупљања и третмана 
отпадних вода 

М 
веома 

вероватан 
дугорочан повремен Л,О 

отпадне воде се испуштају у реку Дрину тако да то треба што пре решити 
унапређењем канализационе мреже и изградњом ППОВ насеља 

12. Континуирани монитортинг ваздуха, 
воде,земљишта, биљних врста, отпада и 
отпадних вода 

++ 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

праћење стања ваздуха, воде, земљишта, биљних врста, отпада и отпадних 
вода је основ за очување земљишта у дугорочном смислу 

Планско решење  2.1. Рационално коришћење воде у домаћинствима и индустрији (спровођење програма едукације становништва и школске деце) 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан О 

коришћењем вода нижег квалитета и рециркулацијом воде у индустрији смањује 
се термичко и други облици загађења вода 

Планско решење  3.3. Израда пројектне документације и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

M 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан М,Р,Л,О 

испуштање непречишћених отпадних вода у површинске токове ће се применом 
овог планског решења смањити чиме ће се смањити и загађење реке Дрине 

4.Смањење загађења земљишта  + 
веома 

вероватан 
средњороча

н 
сталан Л 

загађење земљишта услед отпадних комуналних вода биће овим планским 
решењем спречено 

7. Унапређење прикупљања и третмана 
отпадних вода 

++ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

овим планским решењем један од основних проблема у насељу ће бити 
регулисан 

8. Обезбеђење заштите здравља + 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан О 

позитиван утицај уређеног канализационог система и пречишћавања отпадних 
вода на људско здравље је вишеструк 

12. Mониторинг ваздуха, воде, земљишта, 
живог света, отпада и отпадних вода  

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан О 

пречишћавање комуналних  и привредних отпадних вода захтева континуирани 
мониторинг отпадних вода на подручју општине 
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Планско решење  4.1. Израда катастра активних и потенцијалних клизишта 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

M 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

овај утицај у великој мери зависи од примењених мера заштите након 
утврђивања локација клизишта 

3. Очување и рационално коришћење 
земљишта 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

овај утицај у великој мери зависи од примењених мера заштите од појаве 
ерозија  

4. Смањење загађења земљишта  M 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

овај утицај у великој мери зависи од примењених мера заштите након 
утврђивања локација клизишта 

5. Повећање зелених површина  + 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

једна од мера уређења и регулисања токова је и озелењавање и пошумљавање 
која обезбеђује и заштиту од појаве ерозије услед бујица  и плављења 
земљишта 

10. Смањење ризика од удеса + 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан О 

израда катастра активних и потенцијалних клизишта је превентивна мера у 
заштити од појаве ерозије земљишта 

Планско решење  4.3. Регулација речних корита, где то није урађено у зони насеља Мали Зворник и реконструкција постојећих обалоутврда на местима оштећења 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

M 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

мере предвиђене овим планским решењем смањују могућност загађења вода 
услед бујица и поплава 

3. Очување и рационално коришћење 
земљишта 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

мере предвиђене овим планским решењем обезбеђују и заштиту од бујица и 
плављења земљишта 

4. Смањење загађења земљишта  M 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

мере предвиђене овим планским решењем обезбеђују и заштиту од бујица и 
плављења земљишта  

5. Повећање зелених површина  + 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О једна од мера уређења и регулисања токова је и озелењавање и пошумљавање 

10. Смањење ризика од удеса + 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан О регулисање и уређење токова једна је од основних мера у заштити од поплава 

Планско решење  5.1. Санација постојећих сметлишта, чишћење од кабастог и опасног отпада 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

++ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан М,Р,Л,О 

уређењем или уклањањем постојећих сметлишта, смањује се могућност 
отицања процедних вода са депоније у подземне и површинске воде  

3. Очување и рационално коришћење 
земљишта 

М 
мало 

вероватан 
краткорочан повремен Л 

скупљање отпада у насељу морају бити лоцирано на адекватно уређеним 
локацијама 

4. Смањење загађења земљишта + 
средње 

вероватан 
средњороча

н 
сталан Л 

уређењем и санацијом сметлишта се смањује загађење земљишта на коме су се 
сметлишта налазила 

6. Унапређење управљања отпадом 
(смањење количина, поновна употреба, 
рециклажа и депоновање остатка отпада) 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

санацијом и уређењем постојећих сметлишта биће унапређено управљање 
отпадом на подручју насеља 
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Планско решење  5.2.  Сакупљање и транспорт отпада на постојећу привремену депонију комуналног отпада у Лозници 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху 

М 
средње 

вероватан 
краткорочан повремен Л 

примена мера заштите је од великог значаја због појаве кумулативних утицаја на 
квалитет ваздуха депоновањем отпада на депонији у Лозници 

6. Унапређење управљања отпадом 
(смањење количина, поновна употреба, 
рециклажа и депоновање остатка отпада) 

++ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Р,Л,О 

одвожење и депоновање отпада на депонију у Лозницу дугорочно се решава 
проблем депоновања отпада за подручје насеља Мали Зворник 

12. Mониторинг ваздуха, воде, земљишта, 
живог света, отпада и отпадних вода 

++ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан О 

Смањење количина, поновна употреба, рециклажа, сакупљање и  одвожење 
отпада  захтева континуирани мониторинг отпада на подручју насеља 

Планско решење  6.2. Висок степен искоришћености простора и заштита животне средине у индустрији  

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху 

М 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

иако ово планско решење има позитиван утицај на очување квалитета ваздуха, 
стваран утицај зависи од припреме и примене одговарајућих мера за заштиту 
ваздуха у индустрији 

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

М 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан М,Р,Л,О 

иако ово планско решење има позитиван утицај на очување квалитета вода, 
стваран утицај зависи од припреме и примене одговарајућих мера за заштиту 
вода у индустрији 

3. Очување и рационално коришћење  
земљишта 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

у складу су са очувањем земљишта, односно савременим тенденцијама давања 
предности "brownfield" у односу на "greenfield" инвестиције као значајног фактора 
очувања земљишта  

4. Смањење загађења земљишта  М 
 средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л 

стваран утицај зависи од припреме и примене одговарајућих мера за заштиту 
зњемљишта, посебно у погледу депоновања отпада у индустрији 

5. Формирање јединственог система 
зелених површина за цело подручје 
насеља 

М 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

за нова индустријска постројења се морају предвидети мере усмерене на 
повећање површина под вегетацијом односно подизање заштитних зелених 
појасева око индустријских зона и постројења  

6. Унапређење управљања отпадом  М 
веома 

вероватан 
дугорочан повремен Л,О 

примена мера везаних за прикупљање и третман индустријског отпада, саставни 
је део мера заштите животне средине у индустрији  

7. Унапређење прикупљања и третмана 
отпадних вода 

М 
веома 

вероватан 
дугорочан повремен Л,О 

примена мера везаних за прикупљање и третман индустријских отпадних вода, 
саставни је део мера заштите животне средине у индустрији 

8. Обезбеђење заштите здравља М 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л 

функционисање индустријских постројења подразумева примену одговарајућих 
мера на заштити здравља како запослених тако и здравља становништва  

9. Смањење изложености буци и 
вибрацијама 

М 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

примена мера везаних за ниво буке и вибрација саставни је део мера заштите 
животне средине у индустрији 

10. Смањење ризика од удеса М 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л 

примена мера везаних за заштиту од удеса саставни је део мера заштите 
животне средине у индустрији 

11. Финансирање програма заштите 
животне средине 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен О 

накнаде за загађивање користи као и друге накнаде користиће се за 
финансирање програма за заштиту животне средине 

12. Мониторинг ваздуха, вода, земљишта, 
живог света, отпада и отпадних вода 

 
+ 

средње 
вероватан 

дугорочан повремен О 
заштита животне средине у индустрији подразумева успостављање 
континуираног мониторинга свих чинилаца животне средине 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

66 

 

Планско решење  7. 1. Развој вреловодне енергетске инфраструктуре 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху 

++ 
мало 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

ово планско решење довешће до искључења индивидиуалних котларница из 
рада и тиме до смањења емисија загађујућих материја у ваздуху.  

8. Обезбеђење заштите здравља ++ 
мало 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О ово планско решење има позитивне утицаје на побољшање здравља.  

Планско решење  7. 2. Изградња топлане, капацитета 2x4 MW са резервом за још један котао снаге 4MW. 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху 

++ 
мало 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

ово планско решење довешће до искључења индивидуалних котларница из рада 
и тиме до смањења емисија загађујућих материја у ваздуху.  

8. Обезбеђење заштите здравља ++ 
мало 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О ово планско решење има позитивне утицаје на побољшање здравља.  

Планско решење  7. 3. Гасификација 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху 

++ 
мало 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

ово планско решење довешће до смањења емисија загађујућих материја у 
ваздуху. овај утицај је мало вероватан јер захтева организоване активности на 
националном нивоу (гасовод „јужни ток“ итд.) 

8. Обезбеђење заштите здравља ++ 
мало 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

ово планско решење има позитивне утицаје на побољшање здравља. овај утицај 
је мало вероватан јер захтева организоване активности на националном нивоу 
(гасовод „јужни ток“ итд.) 

Планско решење  8.1. Успостављање система "зелене регулације", односно формирање јединственог система зелених површина за цело подручје насеља 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху 

++ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

заштитни зелени појасеви око саобраћајница и привредних постројења основни 
су начин смањења концентрације загађујућих материја у ваздуху  

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан М,Р,Л,О 

површине под шумском вегетацијом су једна је од значајних мера заштите 
површинских и подземних вода 

4. Смањење загађења земљишта  + 
 веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

заштитни зелени појасеви у комбинацији са другим мерама заштите значајан су 
начин санације деградираних површина  

5. Формирање јединственог система 
зелених површина за цело подручје 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан О планско решење у потпуности испуњава овај циљ 

8. Обезбеђење заштите здравља + 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л јавно зеленило је саставни део квалитета становања и заштите здравља 

9. Смањење изложености буци и 
вибрацијама 

++ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

заштитни зелени појасеви око саобраћајница и привредних постројења су међу 
основним мерама смањења нивоа буке и вибрација  

10. Смањење ризика од удеса + 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л 

у случају удеса, посебно везаног за загађење ваздуха, значај заштитних зелених 
појасева и постојећих шума је у погледу спречавања  даљег ширења емисије  
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Планско решење  9.2. Формирање и развој уличне мреже (примарне, секундарне и терцијерне саобраћајнице) у функцији праћења просторног развоја, уз оптимално поштовање постојећих 
регулација и парцелације 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење емисије загађујућих материја 
у ваздуху 

М 
средње 

вероватан 
средњороча

н 
повремен Л,О 

интензивнији саобраћај, посебно у подручју планираног робно-транспортног 
центра захтева  примену мера заштите 

3. Очување и рационално коришћење 
земљишта 

М 
Средње 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

при изградњи саобраћајница и робно-транспортног центра мора се водити 
рачуна да се избегне нерационално коришћење земљишта 

9. Смањење изложености буци и 
вибрацијама 

М 
средње 

вероватан 
средњороча

н 
повремен Л 

интензивнији саобраћај, посебно у подручју планираног  робно-транспортног 
центра захтева  примену мера заштите од буке и вибрација 

10. Смањење ризика од удеса М 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л 

интензивнији саобраћај, посебно у подручју планираног  робно-транспортног 
центра захтева  примену мера заштите од удеса 

Планско решење  10.1. Смањење енергетских потреба потрошача и веће коришћење обновљивих извора енергије  

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху 

++ 
мало 

вероватан 
дугорочан сталан О 

овај утицај је мало вероватан јер је смањење енергетских потреба потрошача а 
посебно смањење коришћења необновљивих и веће коришћење обновљивих 
извора енергије дуготрајан процес који захтева организоване активности на 
националном нивоу 

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

++ 
мало 

вероватан 
дугорочан сталан О 

овај утицај је мало вероватан јер је смањење енергетских потреба потрошача а 
посебно смањење коришћења необновљивих и веће коришћење обновљивих 
извора енергије дуготрајан процес који захтева организоване активности на 
националном нивоу 

4. Смањење загађења земљишта  ++ 
 мало 

вероватан 
дугорочан сталан О 

овај утицај је мало вероватан јер је веће коришћење обновљивих извора 
енергије дуготрајан процес који захтева организоване активности на 
националном нивоу 

Планско решење  11.1. Заштита природних и културних добара 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

5. Формирање јединственог система 
зелених површина за цело подручје 
насеља 

++ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

заштита природних и културних добара се обезбеђује и кроз: формирање 
јединственог система зелених површина за цело подручје насеља, очување 
постојећих шумских комплекса и увођење заштитних зелених појасева и 
озелењавање и уређење отворених површина у стамбеним зонама 

6. Унапређење управљања отпадом 
(смањење количина, поновна употреба, 
рециклажа и депоновање остатка отпада) 

+ 
средње 

вероватан 
средњороча

н 
повремен Л 

заштита природних и културних добара укључује и заштиту од формирања 
неуређених сметлишта у њиховој близини 

9. Смањење изложености буци и 
вибрацијама 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

заштита природних и културних добара укључује и заштиту од повећаног нивоа 
буке и вибрација у њиховој околини 

10. Смањење ризика од удеса + 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л заштита природних и културних добара укључује и заштиту од удеса 
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Планско решење  12.1. Унапређење рада здравствених служби 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

8. Обезбеђење заштите здравља ++ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

реконструкција постојећих, изградња нових здравствених објеката и боље 
функционисање ове службе допринеће благовременом откривању и адекватном 
лечењу болести 

Планско решење  13.1. Заштита ваздуха, вода, земљишта и живог света 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

планска решења у оквиру заштите ваздуха предвиђају смањење концентрација 
загађујућих материја у ваздуху 

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан М,Р,Л,О 

планска решења у оквиру заштите вода обухватају смањење загађивања 
површинских и подземних вода из постојећих и будућих извора загађења 

3. Очување и рационално коришћење 
земљишта 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

планска решења у области заштите земљишта обухватају заштиту земљишта од 
нерационалног коришћења и загађивања 

4. Смањење загађења земљишта  + 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

планска решења у области заштите земљишта обухватају заштиту земљишта од 
загађивања  

5. Формирање јединственог система 
зелених површина за цело подручје 
насеља 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан О 

планска решења у области заштите ваздуха, вода и земљишта везана су и за 
повећање површина јавног зеленила и формирање јединственог система 
зелених површина на подручју насеља 

6. Унапређење управљања отпадом 
(смањење количина, поновна употреба, 
рециклажа и депоновање остатка отпада) 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан повремен Л,О 

планска решења у области заштите ваздуха, вода и земљишта везана су и за 
одвожење отпада на депонију у Лозници 

7. Унапређење прикупљања и третмана 
отпадних вода 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан повремен Л,О 

планска решења у области заштите ваздуха, вода и земљишта везана су и за 
изградњу насељског постројења за пречишћавање отпадних вода 

8. Обезбеђење заштите здравља + 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л 

планска решења у области заштите ваздуха, вода и земљишта везана су и за 
заштиту здравља 

9. Смањење изложености буци и 
вибрацијама 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

планска решења у области заштите ваздуха имају утицај и на ниво буке и 
вибрација 

10. Смањење ризика од удеса + 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л 

планска решења у области заштите ваздуха, вода и земљишта имају утицај и на 
ризик од удеса 

11. Финансирање програма заштите 
животне средине 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен О 

планска решења у области заштите ваздуха, вода и земљишта обухватају и 
накнаде за загађивање 

12. Континуирани мониторинг ваздуха, 
воде, земљишта, биљних врста, отпада и 
отпадних вода 

+ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

планска решења у области заштите ваздуха, вода и земљишта обухватају и 
развијање континуираног мониторинг програма 
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Планско решење  13.2. Развој система мониторинга и инвестирање у заштиту животне средине 

Циљ стратешке процене 
Врста 

утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање 
утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија 

Објашњење 

1. Смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху  

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

унапређењем улагања у заштиту животне средине смањиће се емисија 
загађујућих материја у ваздуху 

2. Смањење загађења површинских и 
подземних вода 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан М,Р,Л,О 

унапређењем улагања у заштиту животне средине смањиће се загађење 
површинских и подземних вода 

3. Очување и рационално коришћење 
земљишта 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

унапређењем улагања у заштиту животне средине обезбедиће се рационално 
коришћење земљишта 

4. Смањење загађења земљишта  + 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

континуалним праћењем стања животне средине на подручју насеља и 
унапређењем улагања у заштиту животне средине заштитиће се земљиште од 
загађивања и деградације 

5. Формирање јединственог система 
зелених површина за цело подручје 
насеља 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан сталан Л 

унапређењем улагања у заштиту животне средине повећаће се зелене 
површине на подручју насеља 

6. Унапређење управљања отпадом 
(смањење количина, поновна употреба, 
рециклажа и депоновање остатка отпада) 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л 

контунуелним праћењем стања животне средине на подручју насеља и 
унапређењем улагања у заштиту животне средине побољшаће се стање у 
домену управљања отпадом 

7. Унапређење прикупљања и третмана 
отпадних вода 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л 

континуално праћење стања животне средине на подручју насеља и унапређење 
улагања у заштиту животне средине има позитиван утицај на третман отпадних 
вода 

8. Обезбеђење заштите здравља + 
средње 

вероватан 
средњорочан повремен Л 

континуално праћење стања животне средине на подручју насељаи унапређење 
улагања у заштиту животне средине допринеће заштити здравља 

9. Смањење изложености буци и 
вибрацијама 

+ 
средње 

вероватан 
дугорочан повремен Л 

континуалним праћењем стања животне средине на подручју насеља ви 
унапређењем улагања у заштиту животне средине смањиће се ниво буке и 
вибрација 

10. Смањење ризика од удеса + 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

континуалним праћењем стања животне средине на подручју насеља и 
унапређењем улагања у заштиту животне средине смањиће се ризик од удеса 

11. Финансирање програма заштите 
животне средине 

++ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

унапређењем улагања у заштиту животне средине повећаће се финансирање у 
одговарајуће програме заштите животне средине 

12. Мониторинг ваздуха, воде, земљишта, 
биљних врста, отпада и отпадних вода 

++ 
веома 

вероватан 
дугорочан сталан Л,О 

континуалним праћењем стања животне средине на подручју насеља 
обезбедиће се праћење стања основних чиниоца заштите животне средине  

Врста утицаја: + позитиван; ++ веома позитиван; - негативан; -- веома негативан; М зависи од мера заштите 

Просторна димензија утицаја:  Л локални О општински Р регионални Н национални М међународни 
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Табела 16. – Збирна матрица утицаја ПГР-а насеља Мали Зворник на животну средину 

Планско решење/циљ стратешке процене 
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1.2. Очување и рационално коришћење 
земљишта 

     
 

    
 

  

2.1. Рационално коришћење воде у 
домаћинствима и индустрији (спровођење 
програма едукације становништва и школске 
деце) 

     

 

 

      

3.3. Израда пројектне документације и 
изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода 

     
 

 
      

4.1. Израда катастра активних и 
потенцијалних клизишта 

     
 

 
      

4.3. Регулација речних корита, где то није 
урађено у зони насеља Мали Зворник и 
реконструкција постојећих обалоутврда на 
местима оштећења 

     

 

 

      

5.1. Санација постојећих сметлишта, 
чишћење од кабастог и опасног отпада 

     
 

 
      

5.2 Сакупљање и транспорт отпада на 
постојећу привремену депонију комуналног 
отпада у Лозници 

     
 

 
      

6.2. Висок степен искоришћености 
простора и заштита животне средине у 
индустрији 

     
 

 
      

7.1. Развој вреловодне енергетске 
инфраструктуре 

     
 

 
      

7.2. Изградња топлане капацитета 2x4 MW 
са резервом за још један котао снаге 4MW 

     
 

 
      

7.3. Гасификација домаћинства и индустрије 
 

     
 

 
      

8.1. Успостављање система "зелене 
регулације", односно формирање 
јединственог система зелених површина за 
цело подручје насеља 

     

 

 

      

9.2. Формирање и развој уличне мреже 
(примарне, секундарне и терцијерне 
саобраћајнице) у функцији праћења 
просторног развоја, уз оптимално 
поштовање постојећих регулација и 
парцелације 

     

 

 

      

10.1.Смањење енергетских потреба 
потрошача и веће коришћење обновљивих 
извора енергије 

     
 

 
      

11.1. Заштита природних и културних 
добара 

     
 

 
      

12.1. Унапређење рада здравстевених 
служби 

     
 

 
      

13.1. Заштита ваздуха, вода, земљишта и 
живог света 

     
 

 
      

13.2. Развој система мониторинга и 
инвестирање у заштиту животне средине 

     
 

 
      

 

На основу збирне матрице се закључује да је велики број позитивних утицаја, али и утицаја који 

зависе од примене мера заштите, док се негативни утицаји не јављају ни код иједног планског решења. 

Велики број позитивних утицаја показује висок степен интегрисаности заштите животне средине у планска 

решења, док већи број решења која зависе од мера заштите указује на потребу припрема комплексних и 

рационалних мера заштите животне средине у оквиру стратешке процене и Плана генералне регулације 

насеља Мали Зворник. 
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА НА НИЖИМ 
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
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Према члану 16. Закона о СПУ извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице за 

планове или програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање потребе за израдом 

стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекте заштите животне 

средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину планова и програма нижег 

хијерархијског нивоа.  

За планове и програме из става 1. Члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину којим је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих измена 

планова и програма које не захтевају прописани поступак усвајања, као и за планове и програме који нису 

наведени у ставу 1. овог члана, одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана и 

програма ако, према критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји могућност значајних 

утицаја на животну средину. 

У хијерархији просторних планова, план генералне регулације је нижи хијерархијски ниво од 

просторног плана општине. План генералне регулације ће се реализовати: директно, израдом планова 

детаљне регулације и израдом урбанистичких пројеката. 

План генералне регулације се спроводи директно за делове у којима не долази до промене 

регулације, на основу важећих урбанистичких планова, односно на основу Правила уређења и Правила 

грађења који ће бити дефинисани Планом. Даље спровођење је дефинисано Законом о планирању и 

изградњи, и подразумева добијање Локацијске дозволе за сваку грађевинску парцелу. 

За директно спровођење ПГР-а се стратешка процена не мора радити уколико се утврди да нема 

значајних утицаја или уколико су стратешком проценом урађеном за ПГР, ти утицаји већ обрађени; 

За планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте одлучује се о изради стратешке процене 

за сваки појединачни случај, према утврђеним критеријумима, односно за планове детаљне регулације и 

урбанистичке пројекте не ради се стратешка процена, узимајући у обзир додатну околност да се ови 

планови раде за објекте за које је прописана израда процене утицаја на животну средину (Закон о процени 

утицаја на животну средину, "Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09, и Уредба о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 

на животну средину, "Службени гласник РС", број 114/08), а за поједине врсте објеката и постројења и 

издавање интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 

животне средине, "Службени гласник РС", број 135/04, Уредба о врстама активности и постројења за које 

се издаје интегрисана дозвола, "Службени гласник РС", број 84/05). Узимајући у обзир наведено, израда 

стратешке процене за ове урбанистичке планове била би сувишна и представљала дуплирање 

документације, јер се за објекте који су овим плановима обухваћени, прописана израда процене утицаја 

на животну средину. 

.
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Према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04), 

програм праћења стања животне средине у току спровођења плана садржи: 

1) опис циљева програма, 

2) индикаторе за праћење стања животне средине, 

3) права и обавезе надлежних органа, 

4) поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја. 

 

5.1 Опис циљева програма 
 

Програм за праћење стања животне средине (мониторинг) обезбеђује услове за праћење утицаја 

на животну средину дефинисаних стратешком проценом, односно непосредно праћење реализације 

планских решења, као и остваривање услова и мера заштите.  

Према Закону о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), Република 

односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује 

континуалну контролу и праћење стања животне средине у складу са овим и посебним законима. Према 

члану 69. наведеног Закона, циљеви Програма праћења стања животне средине били би: 

- обезбеђење мониторинга, 

- дефинисање садржине и начина вршења мониторинга, 

- одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга, 

- успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података у циљу 

вођења интегралног катастра загађивача, и 

- увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном садржају извештаја о 

стању животне средине. 

 

5.2 Индикатори за праћење стања животне средине 

 

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и 

оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење природних фактора, 

односно промена стања и карактеристика животне средине. 

Имајући у виду просторни обухват плана и могућа загађења, систем мониторинга се, пре свега, 

односи на следеће показатеље: 

- мерење емисије загађујућих материја у циљу праћења степена загађености ваздуха на подручју 

плана, 

- контролу и праћење квалитета пречишћених отпадних вода пре испуштања у реципијент, 

- успостављање мерних места у циљу праћења квалитета земљишта, 

- праћење нивоа буке. 

 

Како не постоји установљен систем мониторинга за подручје Општине, у следећој табели је дат 

концептуални оквир за конституисање интегралног програма мониторинга - индикатори животне средине, 

обавезе надлежних органа у праћењу стања животне средине и поступање у случају неочекиваних утицаја 

на животну средину. 
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Табела 17. – Програм праћења стања животне средине  
Област стратешке 

процене 
Индикатор 

Надлежни орган за праћење 
стања 

Поступање 

Заштита ваздуха 

емисија SO2, NOx, CO2, чађи, 
суспендованих честица  

Загађивачи (привредно-
индустријско предузеће)  

- обавештавање надлежних 
општинских органа и јавности 
- примена предвиђених мера 
санације 

имисија SO2, NO2, чађи и суспендованих 
честица 

Градски завод за јавно здравље, 
Републичка агенција за заштиту 

животне средине, Општина 

- обавештавање надлежних 
општинских органа и јавности 
- примена предвиђених мера 
санације 

Заштита вода 

петодневна биохемијска потрошња 
кисеоника (БПК-5), суспендоване 
материје, мирис, боја 

Републичка агенција за заштиту 
животне средине, Општина 

- обавештавање надлежних 
општинских органа и јавности 
- примена предвиђених мера 
санације 

% заштићених зона изворишта у односу 
на укупно земљиште 

Општина 
- обавештавање надлежних 
републичких органа 

Заштита земљишта и 
шуме 

% обрадивог у односу на укупно 
земљиште 

Општина  

конверзија земљишта у 
непољопривредне сврхе 

Општина  

пољопривредна површина (обрадива 
површина) по становнику 

Општина  

% контаминираних површина Општина 

- обавештавање надлежних 
општинских органа и јавности 
- уклањање контаминираног 
земљишта и адекватно депоновање 

% пошумљених површина, % заштитних 
шума 

Општина  

Отпад и отпадне воде 

број становника обухваћем 
организованим одношењем отпада 

Општина  

количина отпада по становнику или 
сектору; % отпада који се рециклира;  

Општина  

% отпада који се одлаже на (регионалну) 
санитарну депонију 

Општина  

број становника прикључен на 
канализациону мрежу 

Општина  

% индустријских отпадних вода који се 
пречишћава 

Загађивачи (привредно-
индустријско предузеће) 

- обавештавање надлежних 
општинских органа и јавности 
- примена предвиђених мера 
санације 

количина опасног отпада по сектору;  % 
опасног отпада који се адекватно 
депонује 

Загађивачи (привредно-
индустријско предузеће) 

- обавештавање надлежних 
општинских органа и јавности 
- примена предвиђених мера 
санације 

Очување предела, живог 
света и станишта 

- примена заштите у оквиру 
међународних и националних програма 
заштите 

Завод за заштиту природе 
Србије, Општина 

- обавештавање надлежних органа 
- примена предвиђених мера 
заштите 

број угрожених заштићених врста 
Завод за заштиту природе 

Србије, Општина 

- обавештавање надлежних органа 
- примена предвиђених мера 
заштите 

Заштита здравља 

% становника обухваћен основном 
здравственом заштитом (број 
становника на 1 лекара) 

Републички завод за статистику, 
Градски завод за јавно здравље, 

Општина 
 

број становника оболелих од 
респираторних и других болести 

Градски завод за јавно здравље, 
Општина 

 

изложеност буци/прекорачење 
дозвољеног нивоа буке у току дана и 
ноћи 

Општина 
- информисање јавности 
- примена предвиђених мера 
заштите од вибрација 

изложеност вибрацијама Општина 
- информисање јавности 
- примена предвиђених мера 
заштите од буке 

Удеси и елементарне 
непогоде 

број локалитета са високим ризиком од 
удеса; учесталост удеса у производњи, 
транспорту, управљању отпадом и 
изградњи објеката; постојање планова 
интервенције у случају ванредног стања 

Загађивачи, Општина 

- обавештавање надлежних 
општинских органа и јавности 
- примена предвиђених мера 
санације 

% површина угрожених поплавама Општина 

- обавештавање надлежних 
општинских органа и јавности 
- примена предвиђених мера 
заштите од поплава 

Инвестирање и 
мониторинг 

% општинских прихода уложен у 
заштиту животне средине; број 
реализованих програма заштите 

Општина  

број мерних места по изабраним 
загађујућим материјама 

Општина  
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Методологија и учесталост мерења за активности и постројења који могу имати негативне утицаје 
на животну средину дефинишу се проценама утицаја на животну средину и интегрисаном дозволом, 
односно појединачним програмима и пројектима који чине интегрални систем мониторинга Општине. 
Посебно је важно да интерни мониторинг појединачних индустријских капацитета буде у функцији 
екстерног мониторинга и доступан јавности. 

Обавеза постојећих и будућих загађивача животне средине је да: 

1) Податке о стационарном извору загађивања ваздуха и свакој његовој промени (реконструкцији) 
доставе надлежном министарству, односно Агенцији за заштиту животне средине и Општини;  

2) Обављају мониторинг емисије;  
3) Обављају континуелна мерења емисије када је то прописано за одређене загађујуће материје 

и/или изворе загађивања самостално, путем аутоматских уређаја за континуелно мерење;  
4) Обезбеде контролна мерења емисије преко референтне лабораторије, ако мерења емисије 

обављају самостално;  
5) Обезбеде прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, а најмање 

једанпут годишње;  
6) Обезбеде мерења имисије по налогу надлежног инспекцијског органа преко овлашћеног правног 

лица;  
7) Воде евиденцију о обављеним мерењима са подацима о мерним местима, резултатима и 

учесталости мерења; 
8) Воде евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у процесу спаљивања;  
9) Воде евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја, као 

и мерних уређаја за мерење емисије. 

Обавеза комуналних и других предузећа и других правних лица која испуштају отпадне 
воде у пријемнике и јавну канализацију је да: 

1)  Поставе уређај за мерење, мере и региструју количине отпадних вода и податке доставе јавном 
водопривредном предузећу; 

2)  Воде дневник рада уређаја за пречишћавање вода;  
3)  Обезбеде испитивање квалитета воде које испуштају и њихов утицај на реципијент. 

Обавеза власника и корисника обрадивог пољопривредног земљишта од I до V катастарске 
класе је да:  

1)  Воде евиденцију о количини унетих минералних и органских ђубрива и пестицида; 
2)  По потреби, а најмање сваких пет година врше контолу количине унетог минералних и органских 

ђубрива и пестицида; 
3)  Поступају по препоруци из извештаја о резултатима испитивања.  
 

5.3. Права и обавезе надлежних органа 

 

Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине, она 

произилазе из Закона о заштити животне средине, односно чланова 69-78. овог Закона. Према наведеним 

члановима, права и обавезе надлежних органа су: 

- Влада доноси програм мониторинга за период од две године, 

- Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији који мора бити у 

сагласности са програмом Владе, 

- Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за обављање 

мониторинга, 

- Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места, мрежу мерних 

места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију рада и 

индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања података 

- Мониторинг може да обавља само овлашћена организација. 

- Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга загађивача, 

методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове достављања и чувања 

података, 
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- Државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене организације 

и загађивачи дужни су да податке из мониторинга достављају Агенцији за заштиту животне 

средине на прописан начин, 

- Загађивач је дужан да о свом трошку доставља прописане податке на начин и у роковима 

утврђеним у складу са законом.  

- Надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини извештај о стању 

животне средине на својој територији, 

- Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима Републике и јединице 

локалне самоуправе, 
 

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни су да 

редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне средине, односно о 

појавама које се прате у оквиру мониторинга, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу 

представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити животне средине и 

другим прописима. Такође, јавност има право приступа прописаним регистрима или евиденцијама које 

садрже информације и податке у складу са овим законом. 

 

5.4. Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја 

 

У савременом друштву је приметно да се са производњом богатстава, одвија истовремено и 

процес друштвене производње ризика. Ризик и опасност нису више и само резултат спољашњих сила, већ 

су иницирани развојем науке и технологије. Ризици су бројни многи невидљиви и иревезибилни, а сама 

перцепција и судови о њима су више друштвено дефинисани него научно. Научна и технолошка оцена 

ризика подразумева истовремено и утврђивање толерантних нивоа ризика која се заснива на објективним, 

методолошким поступцима обрачуна и оцене ризика. Због тога је од изузетне важности у склопу 

методологије за процену ризика донети план мера превенције, приправности и одговора на акцидент. 

Национална стратегија за управљање ризиком има три основна дела: 

- Анализа опасности од акцидента 

- Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент 

- Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) 
 

1. Анализа опасности од акцидента садржи: 

- Идентификовање опасности (припрема, сакупљање података, идентификација и промена 

идентификације) 

- Анализа последица (припрема, приказ могућег развоја догађаја, моделирање ефекта и анализа 

повредивости) 

- Процена ризика (процена вероватноће настанка акцидента, процена могућих последица и оцена 

ризика) 
 

2. Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент садржи: 

- Превенција (мере и поступци превенције) 

- Приправност (план заштите од акцидента) 

- Одговор на акцидент (место и време акцидента, врсте опасних материја које су присутне, процена 

тока акцидента, процена ризика по околину и други значајни подаци за одговор на акцидент). 
 

3. Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) садржи: 

- План санације (циљеви и обим санације, снаге и средства на санацији, редослед коришћења, 

програм постстудијског мониторинга животне средине, трошкови санације, начин обавештавања 

јавности о протеклом акциденту) 

- Извештај о акциденту (анализа узрока и последица акцидента, развој и ток акцидент и одговор на 

акцидент, процена величине акцидента и анализа тренутног стања). 
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6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ 
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Главна намена стратешке процене утицаја на животну средину је да олакша благовремено и 

систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на нивоу стратешког доношења одлука о 

плановима и програмима уважавајући принципе одрживог развоја. Стратешка процена је добила на 

значају доношењем EU Directive 2001/42/EC о процени еколошких ефеката планова и програма (са 

применом од 2004. године), а код нас доношењем Закона о стратешкој процени (са применом од 2005. 

године). Будући да су досадашња искуства недовољна у примени стратешке процене предстоји решавање 

бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке процене планова присутна су два приступа: 

 

(1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката (ПУП) на 

планове и програме где није проблем применити принципе за ПУП, и  

 

(2) планерски : који захтева битно другачију методологију из следећих разлога: 

1) планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и имају мање 

детаљних информација о животној средини,  

2) планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред еколошких 

обухватају друштвена и економска питања, 

3) због комплексности структура и процеса, као и кумулативних ефеката у планском подручју 

нису примењиве софостициране симулационе математичке методе, 

4) при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито јавности, због чега 

примењене методе и резултати процене морају бити разумљиви учесницима процеса 

процене. 

 

Због наведених разлога у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као 

што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријумска анализа, просторна анализа, SWOT 

анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца узрочно-последичних веза, 

процена повредивости, процена ризика, итд. 

Као резултанта примене било које методе појављују се матрице којима се испитују промене које 

би изазвала имплементација плана и изабраних варијанти (укључујући и ону да се план не примени). 

Матрице се формирају успостављањем односа између циљева плана, планских решења и циљева 

стратрешке процене са одговарајућим индикаторима. 

Овде је примењена методологија процене која је код нас развијана и допуњавана у последњих 10 

година и која је углавном у сагласности са новијим приступима и упутствима за израду стратешке процене 

у Европској Унији.  

Израда стратешке процене заснована је на два основна принципа. Прво, стратешка процена је 

интегрисана у одговарајуће фазе израде ПГР-а како је приказано у табели 18.  

 

Табела 18. – Интегрисање стратешке процене у израду ПГР насеља Мали Зворник 

План 
генералне 
регулације 

(ПГР) 

Стратешка процена Резултат фазе 

Стратегија 
развоја 

планског 
подручја 

Детаљна разрада полазних основа, циљева и 
индикатора (члан 13. и 14. Закона): 

 општи и посебни циљеви стратешке процене и 
избор индикатора 

 припрема варијантних решења повољних са 
становишта заштите животне средине 

 процена утицаја варијантних решења на животну 
средину и поређење варијантних решења 

Најповољније варијантно 
решење 
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Концепт ПГР 

Процењивање утицаја (члан 15.-17. Закона) 

 процењивање утицаја планских решења на циљеве 
стратешке процене  

 припрема мера за смањење и спречавање 
негативних и увећање позитивних утицаја на 
животну средину 

 предлагање програма праћења стања животне 
средине за стратешку процену 

 одређивање веза са проценама на нижим 
хијерархијским нивоима 

 уграђивање коначних резултата процене и 
предвиђених мера за смањење и спречавање 
негативних и увећање позитивних утицаја на 
животну средину у планска решења заштите 
животне средине предлога ПГР, са приказом 
начина одлучивања, описом разлога одлучујућих за 
избор ПГР са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказом начина на који су питања 
животне средине укључена у ПГР 

 уграђивање програма праћења стања животне 
средине и веза са другим проценама у део о 
имплементацији ПГР 

 припрема извештаја о стратешкој процени 

1. Припрема планских 
решења заштите животне 
средине у ПГР 
2. Припрема  Извештаја о 
стратешкој процени (садржај 
утврђен Законом) 

Јавни увид и 
стручна 

контрола 
нацрта ПГР-а 

Мишљење заинтересованих органа и организација и 
јавни увид (истовремено са ПГР) 

1. Припрема Извештаја о 
учешћу заинтересованих 
органа и организација и 
јавности 
2. Финални Извештај о 
стратешкој процени 

Финална 
верзија ПГР 

- оцена извештаја о стратешкој процени (критеријуми 
утврђени Прилогом II Законa) 
- давање сагласности 

 

 

Друго, у свакој фази стратешке процене су коришћене одговарајуће методе, засноване на 

међународној и европској пракси и препорукама. 

У фази одлучивања о изради стратешке процене коришћене су следеће методе: поређење са 

сличним случајевима, коришћење постојеће литературе, стручно мишљење, формалне консултације, 

анализа ограничења и потенцијала и матрице утицаја. У фази одређивања утицаја коришћене су методе 

поређења са сличним случајевима, постојећа литература, стручно мишљење, формалне консултације и 

матрице утицаја. У фази анализе утицаја коришћени су индикатори, стручно мишљење, анализа 

компатибилности и матрице утицаја. 

Избор индикатора је вршен на основу два критеријума. Прво, коришћени су индикатори за које 

податке прате стручне службе и друго, коришћени су индикатори усклађени са системом индикатора који 

се користе у Европској Унији (Европска агенција за животну средину - EEA) и Организацији за европску 

безбедност и сарадњу (OECD). Велики број индикатора који би био користан за израду стратешке процене 

није могао бити употребљен јер се ради о подацима који се код нас не прате. 

Основне тешкоће у изради стратешке процене везане су за недовољно постојање валидних и 

ажурних података о стању животне средине на подручју насеља Мали Зворник и општине Мали Зворник. 
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7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 
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Члан 18. закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће органа и 

заинтересованих организација: „Орган надлежан за припрему плана и програма доставља органу 

надлежном за заштиту животне средине, заинтересованим органима и организацијама на мишљење 

извештај о стратешкој процени из члана 12. овог закона. Заинтересовани органи и организације дужни су 

да доставе мишљење у року од 30 дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана. Ако се мишљење 

не достави у року из става 2. овог члана сматра се да нема примедаба на достављени извештај о 

стратешкој процени.“ 

Члан 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће јаности: 

„Пре упућивања захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој процени, орган надлежан за 

припрему плана и програма обавезно обезбеђује учешће јавности у разматрању извештаја о стратешкој 

процени. Орган надлежан за припрему плана и програма обавештава јавност из става 1. овог члана о 

начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и времену и месту 

одржавања јавне расправе. Јавни увид и јавна расправа из става 2. овог члана организује се по правилу, у 

оквиру излагања плана и програма на јавни увид и одржавања јавне расправе у складу са законом којим 

се уређује поступак доношења плана и програма. Ако законом којим се уређује поступак доношења плана 

и програма није предвиђен јавни увид и јавна расправа о плану и програму, орган надлежан за припрему 

плана и програма одлуком о доношењу плана и програма или посебном одлуком одређује јавни увид и 

одржавање јавне расправе из става 2. овог члана“. 

Члан 20. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише израду извештаја о 

учешћу заинтересованих органа и организација и јавности: „Орган надлежан за припрему плана и 

програма израђује извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности који садржи сва 

мишљења из члана 18. став 2. овог закона, као и мишљења изјављених у току јавног увида и јавне 

расправе о плану или програму, односно о извештају о стратешкој процени из члана 19. овог закона. 

Извештај из става 1. овог члана израђује се у року од 30 дана од дана завршетка јавне расправе и садржи 

образложење о свим прихваћеним или неприхваћеним мишљењима.“ 

Члан 21: „Орган надлежан за заштиту животне средине врши оцену извештаја из става 1. овог 

члана на основу критеријума садржаних у Прилогу II који је одштампан уз овај закон и чини његов 

саставни део“. 

 

После прикупљања и обраде свих мишљења орган надлежан за припрему плана доставља ПГР 

заједно са извештајем о СПУ надлежном органу на одлучивање. 

 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

83 

 

 

 

План генералне регулације 
ПГР 

 Стратешка процена утицаја 
СПУ 

Концепт ПГР   Извештај о СПУ (ИСПУ) 

Јавни увид нацрта ПГР-а  Учешће јавности 

Извештај о јавном увиду  Извештај о учешћу надлежних органа и 
јавности 

Стручна контрола ПГР   Стручна контрола ИСПУ + 
Мишљење органа и организација 

  Оцена извештаја о СПУ 

Доношење ПГР  Сагласност на извештај о СПУ 

 

Слика 6. – Схема поступка одлучивања о Извештају о СПУ 
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8. ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
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Закључци о израђеном извештају о стратешкој процени (према нашем закону), односно не-

технички резиме (према европској директиви о СПУ) представљају сажетак информација датих у свим 

претходним поглављима. Ове информације треба да су представљене на начин разумљив јавности. 

Стратешка процена утицаја на животну средину је поступак којим се обезбеђују услови за заштиту 

животне средине у току израде ПГР-а. Стратешка процена је је урађена у складу са Законом о заштити 

животне средине и Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

Значај стратешке процене утицаја на животну средину, поред осталог, огледа се у томе што: 

 се заснива на начелима одрживог развоја, предострожности, интегралности и учешћа 

јавности, 

 помаже да се провери повољност различитих планских варијанти, 

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

кумулативни и социјални ефекти, 

 утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, укључујући и 

претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање. 

 

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

значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и којим се одређују мере 

за смањење негативних утицаја на животну средину. Овај извештај о стратешкој процени утицаја Плана 

генерале регулације насеља Мали Зворник садржи: 

 

1) Полазне основе стратешке процене 

2) Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора 

3) Процену могућих значајних утицаја на животну средину 

4) Смернице за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима  

5) Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана  

6) Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене 

7) Приказ начина одлучивања 

8) Закључке стратешке процене утицаја. 

 

У складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. 

гласник РС", бр. 31/10 и 69/10) ПГР се састоји од: 

- Полазних основа и  

- Планског дела 

 

Полазне основе се састоје од текстуалног дела, односно извода из текстуалног дела усвојеног 

Концепта плана у форми закључка, и графичких прилога усвојеног Концепта плана. 

 

У поглављу I – Општи део, дати су: Основни подаци о насељу, Опис граница Плана генералне 

регулације, Правни и плански основ за израду плана, Обавезе, услови и смернице из планских докумената 

вишег реда, Преглед прикупљених података и услова надлежних институција и Важећа планска и 

урбанистичко-техничка документација,   

 

У поглављу II – Анализа и оцена стања, приказани су: Природни услови и ресурси, Демографске 

карактеристике, Грађевинско подручје, Власнички статус земљишта, Постојећа намена земљишта, Стање 

и капацитети саобраћајне инфраструктуре, Стање и капацитети комуналне инфраструктуре, Преглед 

евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе и амбијенталних целина, Приказ 

стања животне средине, Предлог поделе насеља на урбанистичке целине и зоне и Оцена расположивих 

подлога за израду плана. 
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У поглављу III – Концепт планских решења, дати су: Циљеви уређења и изградње и основни 

програмски елементи, Оријентационо предвиђено грађевинско подручје са предлогом намене површина и 

површина јавне намене, Оријентационо планирани капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре, 

Саобраћајни инфраструктурни  систем, Водовод и канализација, Електроенергетика,  Топлификација и 

гасификација, Електронске комуникације, Зелене површине јавне намене, Предлог целина или зона за 

даљу планску разраду и Друга питања од значаја за израду плана. 

Такође, Концептом плана дати је и графички део и то: 

 

Анализа постојећег стања 

Д1. Геодетска подлога са границом Плана и границом постојећег грађевинског подручја 

Д2. Топографска подлога са границом обухвата Плана 

Д3. Инжењерско- геолошка карта 

Д4. Извод из Просторног плана општине Мали Зворник 

    Реферална карта 1- Намена простора  

    Реферална карта 2- Мрежа насеља и инфраструктура 

Д5. Власнички статус земљишта 

Д6. Намена површина са планом саобраћаја 

Д7. План водовода 

Д8. План канализације  

Д9. План електроенергетске мреже 

Д10. План електронских комуникација, топлификације и гасовода 

Концепт плана генералне регулације 

1. Граница обухвата урбанистичког плана, катастарских општина, постојећег и планираног 

    грађевинског подручја  

2. Орјентационо предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке  

    целине и зоне (Зонинг план) 

3. План намене површина са планом саобраћаја 

4. План нивелације и регулације 

5а. План водовода 

5б. План канализације 

5в. План водопривредних објеката    

6. План електроенергетских објеката и мреже 

7а. План вреловодне и гасоводне мреже 

7б. План електронских комуникација 

8. Стечене планске обавезе и даља планска разрада 
 

Уважавајући хијерархију система планирања у Србији и одредбу Закона о СПУ да треба 

приказати однос плана са другим плановима и програмима, идентификовани су планови и стратегије 

вишег и нижег нивоа релевантни за План генералне регулације насеља Мали Зворник. Посебно су 

разматрани аспекти заштите животне средине у следећим документима: 

- Простoрни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“ бр. 88/10); 

- Регионални просторни план Мачванског и Колубарског округа („Службени гласник РС“ бр. 69/03); 

- Стратегија одрживог развоја општине Мали Зворник, за период 2012-2017.- ревидирана верзија 

(''Сл. лист општине Мали Зворник, број 01/12); 

- Просторни план општине Мали Зворник (ЈУП План Шабац, 2012); 

- Стратешка процена утицаја Просторни план општине Мали Зворник (ЈУП План Шабац, 2013); 

Мерења нивоа загађености амбијенталног ваздуха, површинских и подземних вода и земљишта у 

обухвату ПГР, нису вршена.  
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Циљеви стратешке процене дефинисани су на основу сагледаних проблема и захтева за заштиту 

животне средине наведеним у плановима и стратегијама вишег реда, и то: 

Табела 19. – Посебни циљеви стратешке процене 
Ред. бр.  Области и циљеви стратешке процене  

 Управљање квалитетом ваздуха 
1 Смањење концентрације загађујућих материја у ваздуху 
 Управљање водама 

2 Смањење загађења површинских и подземних вода 

 Заштита и коришћење земљишта 

3 Очување и рационално коришћење земљишта 

4 Смањење загађења земљишта 

 Управљање отпадом 

5 Унапређење управљања отпадом (смањење количине, поновна употреба, рециклажа и 
депоновање остатка отпада) 

6 Унапређење прикупљања и третмана отпадних вода 

 Заштита здравља 
7 Обезбеђење заштите здравља 
 Заштита од буке 

8 Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке  
 Управљање ризиком 

9 Заштита и смањење ризика од удеса 
10 Смањење ризика од поплава 
11 Смањење ризика од клизишта 

 Инвестирање у заштиту животне средине и унапређење система мониторинга 
12 Инвестирање у заштиту животне средине 
13 Мониторинг ваздуха, воде, земљишта, живог света, отпада и отпадних вода 

 
Процена могућих утицаја варијанти плана на животну средину, према Закону, садржи следеће 

елементе: 

 приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са становишта заштите 

животне средине, 

 поређење варијанти решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења. 

 

У овој стратешкој процени разматране су две основне варијанте: 

 варијанта да се план не усвоји и не имплементира, и 

 варијанта да се план усвоји и имплементира. 

 

На основу усаглашених оцена и поређења основних варијанти утврђени су могући позитивни и 

негативни ефекти варијанти плана показују следеће: 

1.  У варијанти да се развој настави по досадашњем тренду могу се очекивати негативни ефекти 

код сваког сектора и ниједан позитиван ефекат у односу на циљеве стратешке процене 

утицаја. 

2.  У варијанти да се урбанистички план имплементира могу се очекивати позитивни ефекти у 

сваком сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју локације.  

 

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног плана знатно 

повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.  

 

У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних размера и 

вероватноће утицаја планских решења предложене варијанте плана на животну средину. Примењена 

методологија процене која је код нас развијана и допуњавана у последњих 10 година углавном је у 
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сагласности са новијим приступима и упутствима за израду стратешке процене у Европској Унији. Значај 

утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се може 

остварити утицај. Методологија процене заснована је на квалитативним експертским проценама утицаја 

сваког сценарија у разматраним варијантама на индикаторе циљева стратешке процене и усаглашавања 

оцена у панел дискусији чланова тима.  

Mере за спречавање и/или ограничавање негативних, односно увећање позитивних значајних 

утицаја на животну средину спроводе се у свим фазама планирања и имплементације плана. На основу 

постојећег стања животне средине, затим потенцијала и ограничења за заштиту животне средине 

дефинисана је планска концепција заштите животне средине. 

Планска концепција заснива се на заштити и унапређењу квалитета животне средине у 

дефинисаном планском подручју, избором најповољнијих варијанти планских решења са становишта 

утицаја на животну средину и применом мера и правила уређења простора и грађења у току планирања и 

имплементације плана.  

На нижим хијерархијским нивоима стратешке процене није потребно радити. (Ипак одлуку о 

потреби за стратешком проценом на нижим хијерархијским нивоима доноси надлежни орган).  

1. За директно спровођење ПГР-а се стратешка процена не мора радити, уколико се утврди да 

нема значајних утицаја или уколико су стратешком проценом урађеном за ПГР-е ти утицаји већ обрађени; 

2. За планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте одлучује се о изради стратешке 

процене за сваки појединачни случај, према утврђеним критеријумима, односно за планове детаљне 

регулације и урбанистичке пројекте не ради се стратешка процена, узимајући у обзир додатну околност да 

се ови планови раде за објекте за које је прописана израда процене утицаја на животну средину (Закон о 

процени утицаја на животну средину, "Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09, и Уредба о утврђивању 

Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину, "Службени гласник РС", број 114/08), а за поједине врсте објеката и 

постројења и издавање интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине, "Службени гласник РС", број 135/04, Уредба о врстама активности и 

постројења за које се издаје интегрисана дозвола, "Службени гласник РС", број 84/05). Узимајући у обзир 

наведено, израда стратешке процене за ове урбанистичке планове била би сувишна и представљала 

дуплирање документације, јер се за објекте који су овим плановима обухваћени, прописана израда 

процене утицаја на животну средину односно прибавља интегрисана еколошка дозвола. 

Програм за праћење стања животне средине (мониторинг) У складу са Законом о СПУ, 

предложен је програм праћења стања животне средине у току спровођења плана који садржи: опис 

циљева плана, индикаторе за праћење стања животне средине, права и обавезе надлежних органа и 

поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја. Овај програм обезбеђује услове за праћење 

утицаја на животну средину дефинисаних стратешком проценом, односно непосредно праћење 

реализације планских решења, као и остваривање услова и мера заштите. Циљеви и индикатори за 

мониторинг животне средине у основи су истоветни са циљевима и индикаторима Стратешке процене.  

Методологија коришћена у изради стратешке процене заснована је на два основна принципа. 

Прво, стратешка процена је интегрисана у фазе израде ПГР-а и друго, у свакој фази стратешке процене су 

коришћене одговарајуће методе. Избор индикатора је вршен према њиховој доступности и усклађености 

са системом индикатора који се користе у Европској Унији (Европска агенција за животну средину - EEA) и 

Организацији за европску безбедност и сарадњу (OECD).  

Начин одлучивања је заснован на интегрисању стратешке процене у израду ПГР-а што је 

резултирало уважавањем и укључивањем резултата до којих се дошло у току стратешке процене у нацрт 

ПГР-а. Осим интегрисања резултата стратешке процене у решења ПГР-а, део о животној средини у свим 

фазама израде ПГР-а. Основне мере за смањење негативних утицаја припремљене у оквиру стратешке 

процене су представљале основу за припрему планских решења у области заштите животне средине 

ПГР-а. 
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9. КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1. Простoрни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“ бр. 88/10); 

2. Регионални просторни план Мачванског и Колубарског округа („Службени гласник РС“ бр. 69/03); 

3. Стратегија одрживог развоја општине Мали Зворник, за период 2012-2017.- ревидирана верзија 

(''Сл. лист општине Мали Зворник, број 01/12); 

4. Локални план управљања отпадом општине Мали Зворник 2012-2022. (''Сл. лист општине Мали 

Зворник, број 07/11), 

5. Просторни план општине Мали Зврник (ЈУП План Шабац, 2012); 

6. Стратешка процена утицаја Просторни план општине Мали Зврник (ЈУП План Шабац, 2013); 

7. Студија о одрживом коришћењу и заштити природних ресурса Мали Зворник-draft  (COOR & 

UNECO, 2014). 
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ПРИЛОГ I: ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11); 

 Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09); 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 
88/10); 

 Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број: 135/04 и 36/09); 

 Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ("Службени гласник РС", 
бр.114/08); 

 Закон о управљању отпадом (Службени гласник Р Србије бр. 36/09 и 88/10); 

 Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник Р.С.“, бр. 92/10); 

 Уредба о одлагању отпада на депоније ("Службени гласник РС", број 92/10) 

 Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Р Србије бр. 36/09); 

 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл.гласник РС", бр 11/10 и 
75/10); 

 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху ("Сл. гласник РС" бр. 
71/10 и 16/11) 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр 36/09 и 88/10); 

 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник 
РС“, бр.72/10); 

 Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. гласник РС“, бр.72/10); 

 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.75/10); 

 Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09) 

 Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/10 и 91/10-исправка) 

 Правилник о категоризацији заштићених природних добара ("Службени гласник РС", бр. 
81/10); 

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени 
гласник РС", бр. 135/04)  

 Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола ("Службени 
гласник РС", бр.84/05)  

 Закон о транспорту опасног терета ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010) 

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

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

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Службени 
гласник РС", број 92/10) 

 Листа отрова разврстаних у групе ("Службени лист СРЈ", бр. 91/2008)  

 Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94 
и 101/2005) 

 Уредба о заштити природних реткости ("Службени гласник РС",бр. 50/93, 93/93) 

 Правилник о регистру заштићених објеката природе ("Службени гласник РС", бр. 30/92)  

 Правилник о категоризацији заштићених природних добара ("Службени гласник РС", бр. 30/92)  

 Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10). Даном ступања на снагу овог закона престаје да 
важи Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 46/91, 53/93 др. закон, 67/93 др. закон, 48/94 др. 
закон, 54/96 и 101/05 др. закон), осим одредаба чл. 81. до 96.; 

 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11); 

 Закон о режиму вода ("Службени гласник РС", бр. 59/98) 

 Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008) 
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 Правилник о опасним материјама у водама ("Службени гласник РС", бр. 31/82) 

 Правилник о класификацији вода ("Службени гласник РС", бр. 5/68) 

 Уредба о категоризацији водотока ("Службени гласник РС", бр.  5/68) 

 Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени. лист СРЈ", бр. 42/98, 44/99) 

 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за 
наводњавање и методама њиховог тестирања ("Службени гласник РС", бр. 23/94) 

 Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности ("Службени лист СРЈ", бр. 
36/09) 

 Правилник о границама радиоактивне контаминације животне средине и о начину спровођења 
деконтаминације („Службени лист СРЈ”, бр. 9/99) 

 Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима ("Службени лист СРЈ", бр. 32/98) 

 Правилник о начину и условима, сакупљања, чувања, евидентирања, складиштења, 
обрађивања и одлагања радиоактивног отпадног материјала ("Службени лист СРЈ", бр. 9/99)  

 Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр.36/2009 i 88/20) 

 Закон о шумама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10) 

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

 Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 
од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2010). 

 Закон о рударству и геолошким истраживањима „Службени гласник Р“, бр. 88/2011); 

 Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско-
геолошке подлоге „Службени гласник СР“, бр. 26/84) 

 Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу 
проналажења минералних сировина „Службени гласник РС“, бр. 51/96) 

 Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09); 

 Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“, 
бр. 31/10, 69/10 и 16/11)  

 



Извештај o стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Мали Зворник 

94 

 

 

ПРИЛОГ II: СПИСАК ТАБЕЛА 

Број 
табеле 

Назив табеле Стр. 

1 Планиранe вeћe приврeдно-индустриjскe зонe на подручју Просторног плана 14 

2 Преглед површина катастарских општина обухваћених планом 21 

3 Стање ерозије, на основу јачине ерозивних процеса 24 

4 Карактеристике бујичних токова на територији ПГР Мали Зворник 24 

5 Мерења прашкастих материја на мерном месту Е2 29 

6 
Средња брзина струјања ваздуга, протоци отпадног ваздуха, температура, 
концентрација О2 и СО2 

30 

7 Мерење и анализа емисије CO2 и азотових оксида 30 

8 Количине загађујућих материја које се емитују у атмосферу – масени проток 30 

9 Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 46 

10 Посебни циљеви стратешке процене и индикатори 50 

11 Процена утицаја варијантних решења на животну средину 52 

12 Планска решења за која се врши процена утицаја 53 

13 Допуштени нивои буке по зонама намене 58 

14 Вредновање карактеристика утицаја 62 

15 
Вредновање  карактеристика утицаја планских решења у односу на циљеве 
стратешке процене 

63 

16 
Збирна матрица утицаја Плана генералне регулације насеља Мали зворник на 
животну средину 

70 

17 Програм праћења стања животне средине 75 

18 Интегрисање стратешке процене у израду ПГР насеља Мали зворник 79 

19 Посебни циљеви стратешке процене 87 

 
 

ПРИЛОГ III: СПИСАК СЛИКА  

Број 
слике 

Назив слике Стр. 

1 Положај општине Мали Зворник 18 

2 Положај насеља Мали Зворник у односу на подручје општине Мали Зворник 18 

3 Извод из ППО Мали Зворник 
План Намене површина са уцртаном границом обухвата ПГР-а (црвена линија)  

19 

4 Граница обувата Плана генералне регулације 20 

5 Заштита и унапређење животне средине (Извор: Просторни план РС) 35 

6 Схема поступка одлучивања о Извештају о СПУ 83 

 
 


