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Увод
Стратешка процена утицаја на животну средину представља механизам којим се, у
процесу планирања, обезбеђује одрживо коришћење простора и заштита животне
средине, у току припреме, израде и усвајања планског докумената којима се усмерава и
планира развој. Као комплексан и целовит процес и поступак, који омогућава и обезбеђује
укупно сагледавање развојних докумената са аспекта заштите животне средине, даје
могућност за предлагање могућих решења, избор најприхватљивијег са условима и
мерама којима ће заштита животне средине бити остварена на оптималан и рационалан
начин. Кроз процес стратешке процене утицаја, све планским документом планиране
намене, садржаји и активности, се критички разматрају са становишта утицаја на животну
средину, након чега се доноси одлука о приступању реализацији планског документа и
под којим условима, или се одустаје од планираних намена и активности. Стратешка
процена утицаја планског документа интегрише и био-физичке и социјално-економске
сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује планиране намене и
активности и захтеве свих интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре
свега од интереса за животну средину.
Поступак процене утицаја планова и програма на животну средину и израде Извештаја о
стратешкој процени плана на животну средину, је дефинисан Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Примена Закона о стратешкој процени утицаја представља усклађивање националне
легислативе са европском Директивом 2001/42/ЕC о „процени утицаја одређених планова
и програма на животну средину”. Циљ ове Директиве је да обезбеди висок степен
заштите животне средине и да допринесе интеграцији захтева за заштитом животне
средине при изради и усвајању планова и програма у циљу промоције одрживог развоја.
Еколошка процена је важан инструмент за интеграцију захтева за заштитом животне
средине при изради и усвајању планова и програма за које се установи да имају или могу
имати значајан утицај на животну средину.
Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
представља основу за утврђивање обавезујућих, хијерархијски усаглашених смерница
(еколошких захтева) при изради Плана и обезбеђивање прописивање и интегрисање
мера заштите животне средине у све фазе израде Плана, као и дефинисање услова и
решења заштите животне средине у имплементацији планирање намене, односно
анализи могућности искоришћења локације „Прелићи“, кроз поступак санације, затварања
и рекултивације постојеће несанитарне депоније, сметлишта „Прелићи“.
Стратешка процена утицаја на животну средину (Извештај о Стратешкој процени утицаја)
се ради истовремено са израдом Нацрта Плана, чиме су створени услови за
благовремено интегрисање захтева везаних за заштиту животне средине, у поступак
израде, излагања јавности, усвајања и његове припреме.
Стратешка процене утицаја и процена могућих стратешких утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ обухвата:






анализу услова документације вишег реда од битног значаја и утицаја за поступак
стратешке процене утицаја - хијерархијска условљеност,
анализу услова имаоца јавних овлашћења, надлежних институција и осталих
релевантних услова и захтева,
анализу природних карактеристика локације „Прелићи“, непосредног и ширег
окружења од значаја за процену утицаја,
анализу постојећег стања животне средине на подручју обухвата Плана (база
података, тренутно стање животне средине, створени услови у простору,
конфликти),
анализу захтева заинтересоване јавности, појединаца и осталих корисника
простора у границама планског документа,
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дефинисање ограничења и могућих потенцијала у простору од значаја за поступак
процене утицаја Плана на животну средину,
дефинисање циљева заштите животне средине за процену Плана,
идентификација и утврђивање еколошких елемената на анализираном подручју
(медијума и елемената животне средине) који већ трпе утицаје и за које је
вероватно да ће на њих утицати доношење Плана,
организовање консултација са заинтересованим странама, органима и
институцијама, непосредним корисницима простора о обиму и обухвату анализе и
процене утицаја Плана на животну средину,
процену утицаја предложених стратешких одлука на елементе животне средине,
процена кумулативних, синергетских, директних, индиректних, локалних,
иреверзибилних и других утицаја предложене стратешке одлуке,
дефинисање стратешких смерница и кључних мера заштите животне средине,
мера потенцијалне еколошке компензације у поступку имплементације Плана,
учешће јавности (имаоца јавних овлашћења, стручне, остале јавности и
заинтересованих појединаца) у поступку стратешке процене утицаја,
дефинисање мера заштите и мониторинга животне средине,
еколошка валоризација подручја Плана, вредновање подручја, непосредног и
подручја ширег окружења са аспекта могућих ограничења, начина и услова
коришћења простора и реализације планиране намене.
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1.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације локације „Прелићи”
Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације
„Прелићи”, је процес који ће обезбедити:








приказ садржаја и циљева планског документа и однос са другим плановима и
документацијом од значаја за поступак процене утицаја на животну средину;
приказ постојећег стања и квалитета животне средине у границама Плана са
проценом за зоне и целине које могу бити изложене значајним утицајима;
приказ утицаја постојећих и планираних намена, планираних зона, целина,
објеката, садржаја и планиране инфраструктуре на стање и вредности животне
средине у оквиру планског подручја;
приказ могућих варијантних решења планираних намена, избор еколошки
најприхватљивијег;
разматрање консултација са имаоцима јавних овлашћења, заинтересованим
органима, организацијама од значаја за процену могућих утицаја на животну
средину;
дефинисање и предлог обавезујућих еколошких смерница за План,
усвајање обавезујућих смерница и мера заштите животне средине у поступку
израде и усвајања Плана детаљне регулације локације „Прелићи“.

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









начелу одрживог развоја, разматрање и укључивање битних аспеката животне
средине, природних вредности у фази Нацрта Плана и усвајања Плана и
утврђивање услова за очување природних вредности, природних и створених
ресурса и животне средине, односно рационално коришћење простора, као
предуслов за остваривање циљева одрживог развоја простора у обухвату Плана
детаљне регулације локације „Прелићи“;
начелу интегралности, укључивање у План услова заштите животне средине,
односно очување и одрживо коришћење простора, земљишта као тешко
обновљивог ресурса, форланда Западне Мораве;
начелу предострожности, пажљиво планирање различитих намена простора,
функција и садржаја у границама Плана, на начин да се спрече или смање
негативни утицаји на животну средину, пре свега утицаја несанитарне депоније, да
се спрече конфликти намена и обезбеди рационално коришћење расположивог
простора са свођењем на минимум ризика по животну средину и здравље
становништва;
начелу хијерархије и координације, усвајање обавезујућих смерница Просторног
плана Републике Србије и Просторног плана града Чачка, Плана генералне
регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“, као и смерница
Идејног Пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније
сметлишта „Прелићи“, као услов за обезбеђивање узајамне координације битне
планске и техничке документације, имаоца јавних овлашћења, надлежних и
заинтересованих органа, предузећа и појединаца, у поступку процене утицаја
стратешког карактера, израде Стратешке процене утицаја Плана и исходовање
сагласности на Извештај о Стратешкој процену, кроз консултације, обавештавања
и прибављања мишљења на План и Стратешку процену;
начелу јавности, у циљу информисања јавности о Плану детаљне регулације
локације „Прелићи“ и његовом могућем утицају на животну средину, услове живота
локалног становништва и свих корисника простора, као и у циљу обезбеђења пуне
отворености поступка припреме (Нацрта Плана) и доношење (усвајање) Плана,
јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после усвајања Плана,
имати приступ информацијама које се односе на План и Извештај о Стратешкој
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процени утицаја Плана на животну средину и свим информацијама које се односе
на стање животне средине.
Као основ за израду Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
локације „Прелићи“ (Извештаја о стратешкој процени утицаја), коришћена је следећа
документација и подаци:






Одлука о изради Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ бр. 06-213/14-I од
16.12.2014. године („Сл. лист града Чачка“, бр. 18/14);
Решење о приступању Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације локације „Прелићи“, бр. 501-296/14-IV-2-01 од 19.11.2014.
године;
Нацрт Плана детаљне регулације локације „Прелићи“;
Идејни Пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније
сметлишта „Прелићи“, Институт „Јарослав Черни“ Београд, Јануар 2017. године;

Просторно планска и урбанистичка документација од значаја за поступак стратешке
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације „Прелићи“:





Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС”, бр.
88/10) и Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике
Србије на животну средину;
Просторни план града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 17/10);
Генерални урбанистички план града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 25/13);
Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у
Чачку („Сл. лист града Чачка“, бр. 14/14);

Услови имаоца јавних овлашћења, надлежних институција, органа и предузећа:



















Решење 03 бр. 020-1333/2 од 06.07.2015. године, Завод за заштиту природе
Србије, Београд;
Решење бр. 884/3 од 28.09.2015. године, Завод за заштиту споменика културе,
Краљево;
Услови бр. 5206 од 30.06.2015. године, „Електродистрибуција”, Чачак;
Услови бр. 0-1-2-95/1 од 10.07.2015. године, ЈП „Електромрежа Србијe”, Београд;
Обавештење бр. 05-1627/15-02 од 03.07.2015. године, РЕМ-регулаторно тело за
електронске медије;
Обавештење бр. 1-01-3491-501/15/, од 03.08.2015. године, РАТЕЛ Београд;
Услoви бр. 224905/2-2015 од 01.07.2015. године, „Телеком Србија” Предузеће за
телекомуникацијe а.д, Регија Крагујевац, ИЈ Чачак;
Услoви бр. 18021/2-2017 од датума 06.02.2017. године, „Телеком Србија”
Предузеће за телекомуникацијe а.д, Регија Крагујевац, ИЈ Чачак;
Услови бр. 06-03/8453 од 05.04.2016. године, „СРБИЈАГАС”, Нови Сад;
Услови бр. 07-3669/2 од 29.07.2015. године, ЈВП „Србијаводе”, Чачак;
Услови бр. 4181-12/34 од 22.06.2015. године, ЈКП „ВОДОВОД”, Чачак;
Обавештење
бр.
922-3-41/2015
од
24.06.2015.
године,
Републички
хидрометереолошки завод, Београд;
Услови бр. 5-94 02-362/15 од 23.06.2015. године, Републички сеизмолошки завод,
Београд;
Услови бр. 501-93/2015-IV-2-01 од 10.07.2015. године, Служба за заштиту животне
средине, Градска управа за урбанизам града Чачка;
Услови бр. 530-53-687/2015-10 од 03.07.2015. године, Министарство здравља,
Републичка санитарна инспекција, Одељење Чачак;
Услови бр. 2161-02 од 09.07.2015. године, Министарство одбране, Сектор за
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру;
Услови бр. 217-7519/15 од 29.06.2015. године, Република Србија, МУП Чачак,
сектор за ванредне ситуације;
Услови бр. 409 од 19.01.2017. године, ЈКП Чачак – Јавно предузеће за грејање и
одржавање зграда;
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Услови бр. 2016-8306/2 од 20.01.2017. године, ЈП „Пошта Србије” Београд;
Регионална јединица „Краљево - Чачак”, Подручна јединица Чачак;
Услови бр. 6025 од 03.09.2015. године, ЈКП „Комуналац”;
Услови бр. 2222/15-1-01 од 10.08.2015. године, Управа за локални економски
развој, град Чачак;

За израду Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
локације „Прелићи“ (Извештаја о Стратешкој процени утицаја), вредновање планираних
намена са аспекта одрживости и еколошке прихватљивости, избор најприхватљивијег
решења са предлогом смерница за ниже хијерархијске нивое и мера за заштиту животне
средине, поштована је и коришћена следећа законска регулатива:

























Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 - др.
закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10);
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и
72/09);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09 - исп., 64/10 –
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука
УС,132/14 и 145/14);
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр. и 14/16);
Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94); 71/94, 52/11-др.закон и
99/11-др.закон;
Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13);
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13);
Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др.закон,
41/09, 112/15 и 80/17);
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);
Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.
гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15);
Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09);
Закон о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС” бр.111/09, 92/11 и 93/12);
Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр.5/68);
Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима
за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр.67/11, 48/12 и 1/16);
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник
РС” бр.50/12);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл.гласник
РС”, бр. 111/15)
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник
РС” бр.11/10, 75/10 и 63/13);
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивања
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.
гласник РС”, бр.75/10);
Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС” бр.102/10);
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Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС”, бр. 114/08);
Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС” бр. 92/10);
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 64/15);
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.
гласник РС“ бр. 22/15);
Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл.
гласник РС” бр. 37/2011);
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ” бр. 42/98 и
44/99);
Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС” бр. 31/82);
Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
методама за њихово испитивање („Сл. гласник РС” бр. 23/94);
Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр.
72/10);
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Сл. гласник РС” бр. 72/10);
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(„Сл.гласник РС” бр.98/10);
Правилник о категоријама испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”
бр. 56/10);
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Сл.гласник РС” бр. 92/10);
Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода водотока
(„Сл.гласник РС“, бр. 96/10);
Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС”
бр. 74/11);
Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”
бр.23/94);
Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС”
бр. 33/16);
Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл.
гласник РС” бр.17/17);
Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса („Сл.гласник РС”
бр. 82/12);
Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара
(„Сл. лист СФРЈ” бр. 30/91).
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1.1. Приказ садржаја и циљева Плана и његовог односа са другим плановима
и програмима
1.1.1. Садржај и циљеви Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
Садржај Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ урађен је у складу са одредбама
и методологијом Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09- исп.,
64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС,
132/14 и 145/14).
1. ОПШТИ ДЕО
1.1.

Правни и плански основ за израду плана

1.2.

Извод из текстуалног дела концепта плана

1.3.

Услови надлежних институција

2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1.

Правила уређења

2.2.

Подела земљишта на зоне и целине

2.3.

Уређење земљишта и целина јавне намене
2.3.1.

Предлог објеката и површина јавне намене

2.4.

Биланси површина

2.5.

Уређење инфраструктурних мрежа

2.6.

2.5.1.

Саобраћајна инфраструктура

2.5.2.

Хидротехничка инфраструктура

2.5.3.

Електроенергетска инфраструктура

2.5.4.

ТК инфраструктура

2.5.5.

Термотехничка инфраструктура

Посебни услови и мере заштите
2.6.1.

Заштита природних добара

2.6.2.

Заштита градитељског наследства

2.6.3.

Заштита и унапређење животне средине

2.6.4.

Заштита од елементарних непогода, пожара, техничко-технолошких
несрећа и ратних разарања

2.6.5.

Услови приступачности особама са посебним потребама

2.6.6.

Мере енергетске ефикасности

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
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3.1.

Општа правила грађења

3.2.

Правила грађења по зонама

3.3.

Правила грађења за објекте јавне намене

3.4.

Правила за изградњу инфраструктурних мрежа
3.4.1.

Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре

3.4.2.

Правила за изградњу мреже и објеката хидротехничке инфраструктуре

3.4.3.

Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске
инфраструктуре

3.4.4.

Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационе
инфраструктуре

3.4.5.

Правила за изградњу мреже и објеката термотехничке инфраструктуре

4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Основни циљеви планског документа за уређење и изградњу подручја, предмета
стратешке процене утицаја су:










усклађивање са смерницама Плана генералне регулације „Индустријска зона“
(„Сл.лист града Чачка“, бр.14/2014) кроз перманентну реконструкцију и изградњу;
дефинисање саобраћајне мреже у односу на саобраћајно решење планирано ПГР
у складу са ГУП Чачка 2015. год., као дела укупне саобраћајне матрице града;
санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније „Прелићи“;
рационалније коришћење грађевинског земљишта;
дефинисање карактеристичних зона, односно целина за реконструкцију и
рекултивацију са планирањем нове изградње;
дефинисање јавног интереса кроз разграничење простора јавне и остале намене;
квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром;
озелењавање јавних простора;
усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз
примену услова и критеријума за заштиту животне средине.

Подручје ПДР „Прелићи“, просторно је југоисточно од градског центра, уз обалу реке
Западне Мораве на 230-340 mnm. Основни концепт у границама Плана су се следеће
намене:




Река Западна Морава са појасом зеленила и пратећим одбрамбеним насипима;
Пословна зона;
Комуналне делатности:
- Рециклажно двориште,
- Трансфер станица,
- Рекултивациона зона депоније-сметлишта „Прелићи“.
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1.1.1.1. Обухват Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
Просторно, предмет стратешке процене утицаја на животну средину је подручје које
обухвата Плана детаљне регулације локације „Прелићи“, грађевинско земљиште
површине око 47 ha, источно од градског центра града Чачка, на простору између
планираног Булевара Николе Тесле, државног пута IБ реда број 23, одбрамбеног насипа
леве обале реке Западне Мораве и одбрамбеног насипа леве обале Атеничке реке,
односно на подручју:
КО Чачак



целе кп.бр.5436/1, 5438/1, 5442/2, 5443/1, 5443/2, 5444/1, 5450, 5451, 5452/5,
5452/6, 5452/8, 5453/7, 5456/1, 5457/2, 6755/1, 6756/3, 6757/2, 6757/3, 6758/2,
6758/3, 6759, 6760/1, 6760/2, 6761/3, 6761/4, 6761/5, 6781, 6785, 6788, 6789 и 6790;
делови кп.бр.2791/1, 5436/3, 5437/2, 5438/2, 5440/2, 5441/2, 5442/3, 5444/2, 5452/1,
5452/2, 5452/4, 5452/7, 5453/1, 5453/2, 5453/3, 5453/5, 5454/1, 5455/6, 5456/3,
5457/3, 6753/2, 6755/2, 6755/3, 6756/1, 6756/2, 6757/1, 6758/1, 6761/2, 6770, 6771,
6780, 6784, 6786, 6787, 6791/1, 6791/2 и 6930/1.

КО Атеница



целе кп.бр.107/2, 108/2, 109/1, 110/1, 111 и 132;
делови кп.бр.107/5, 108/5, 108/6, 109/3, 109/4, 112/1, 120/5, 130/1, 131/1, 133/1,
133/2, 135/1, 136/1, 2003, 2004/2 и 2004/3.

КО Љубић



целе кп.бр.2580/3, 2581/2, 2582/2, 2583/1 и 2583/2;
делови кп. бр.2579/2, 2580/2, 2581/3, 2582/3, 2585/1, 2787 и 2791/1.

КО Коњевићи




целе кп.бр. 830, 831, 832, 833, 834, 835/1, 835/2, 836/1, 836/2, 836/3, 836/4, 837/1,
837/2, 837/3, 837/4, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 847, 848,
849, 850/1, 850/2, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858/1, 858/2, 858/3, 859, 860,
861, 862, 863/1, 863/2, 863/3, 864, 865, 866/1, 866/2, 866/3, 867/1, 867/3, 867/5, 867/6,
867/7, 867/8, 867/9, 868/1, 868/2, 868/3, 895/2, 895/3, 895/4, 898/3, 898/4, 1292,
1293/1, 1293/2, 1293/3, 1294, 1295/1, 1295/2, 1296/1, 1296/2, 1297, 1299, 1300, 1301,
1302, 1303, 1304, 1305, 1377/1, 1377/2, 1376/3 и 1381;
делови кп.бр. 895/1, 898/1, 898/2, 899 и 1376/2.
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Слика бр.1: Приказ границе обухвата Плана детаљне регулације

1.1.2. Постојећа намена површина и мреже насеља
Подручје ПДР „Прелићи“, просторно се налази југоисточно од градског центра, уз обалу
реке Западне Мораве, на надморској висини 230-340 mnm. Основни концепт у границама
Плана чине следеће намене:





Појас-форланд Западне Мораве, са делимично регулисаним током одбрамбеним
насипима и пратећим појасом зеленила у осталом делу тока, у постојећем стању.
Планирано је уређење корита реке изградњом дела одбрамбеног насипа и
регулацијом улива Атеничке реке у Западну Мораву и дефинисање њеног
левообалног одбрамбеног насипа. Oдбрамбени насип, поред своје примарне
функције одбране од поплава, је у функцији пешачке комуникације, уз
реконструисање горње површине бедема за пешачку комуникацију.
Пословна зона планирана за пословне комплексе различитих намена, трговина
магацински и складишни простори, стоваришта грађевинског материјала и огрева,
услуге.
Комуналне делатности:
- Рециклажно двориште, енергетско рециклажно двориште планирано је на
две локације у зони несанитарне депоније „Прелићи“, планиране за управљање
отпадом (селекцију, складиштење, рециклажу, објекат-хладњачу за угинуле
животиње, компостану, погон за прераду грађевинског отпада, пратећи објекти
и садржаји). Предметни простор је планиран за испомоћ Трансфер станици (за
повећање капацитета, за случај акцедентних ситуација на нивоу града);
- Трансфер станица, дефинисана Студијом изводљивости изградње
Регионалне депоније „Дубоко“ и Локалном стратегијом управљања отпадом.
Трансфер станица је постројење у функцији управљања комуналним отпадом
(уређена за селекцију и сортирање комуналног отпада и секундарних
сировина). ЈКП „Комуналац“ је овлашћени оператер за сакупљање и транспорт
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-

-

-

комуналног отпада до Трансфер станице и припрему комуналног отпада за
транспорт на Регионалну санитарну депонију „Дубоко“ Ужице;
Рекултивациона зона депоније-сметлишта „Прелићи“, која, у складу са
Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/10), а на
основу ситуације на терену и резултата анализа земљишта и подземних вода,
припада групи А, несанитарна депонија-сметлиште која се коначно затвара. За
потребе санације, затварања и рекултивације несанитарне депонијесметлишта „Прелићи“, израђен је Идејни пројекат. У оквиру предметног
сметлишта, издвојене су 2 зоне санације:
Зона 1, за потребе санације сметлишта 1994. године је урађен Елаборат
санације и рекултивације; на основу података из овог документа извршена је
нивелација терена; отпад је прекривен интерним материјалом и успостављена
је контрола одлагања отпада; радови су завршени 1998. године и предметна
зона је делимично рекултивисана;
Зона 2, северно од делимично рекултивисане Зоне 1, настављено је
депоновање у Зони 2 која се простире северно према обали Западне Мораве;
коначно затварање сметлишта завршено је 2016. године; зона несанитарне
депоније-сметлишта „Прелићи“, представља зону деградиране животне
средине са обавезним мерама санације и мониторинга депонијског гаса и
процедне воде;

Постојећа функционална диференцијација планског обухвата је последица просторне
организације површина и објеката за управљање отпадом.
Саобраћајна мража Плана детаљне регулације локације „Прелићи" рађена је у складу са
саобраћајном инфраструктуром планова вишег реда, планираном наменом простора,
топографским особинама подручја и постојећим саобраћајницама на планском подручју:








Кулиновачко поље потес 4, постојећи приступни пут, као природни продужетак
Улице Раденка Јањића, представља основну саобраћајницу предметног планског
подручја, коловоза ширине 6,5 m, две бициклистичке стазе ширине по 1,5 m и два
тротоара ширине по 2,0 m. У делу улице где се догодило поклапање трасе једног
тротоара и пешачке стазе која прати круну одбрамбеног насипа, тротоар је
интегрисан у пешачку стазу, где саобраћајница делом преузима улогу одбране од
великих вода Западне Мораве;
Улица број 3, планирана улица за спајање планираног Булевара Никола Тесле и
раскрснице са Улицом број 3 (из ПГР-а Индустријска зона ), са претходно описаним
планираним продужетком Улице Кулиновачко поље потес 4. Ранг ове
саобраћајнице је такође приступна улица, а попречни профил (такође због
очекиване структуре саобраћајног оптерећења) усвојен је са коловозом ширине 6
m и обостраним тротоарима ширине по 1,5 m;
Бициклистичке стазе, планирано је континуално повезивање садржаја као што су
планиране бициклистичке стазе у Булевару Николе Тесле (у ПГР-у Индустријска
зона) и планиране рекреативне бициклистичке стазе на делу рекултивисаног
простора депоније „Прелићи” у Зони 1 („Идејни пројекат санације, затварања и
рекултивације несанитарне депоније сметилишта „Прелићи”);
Пешачке стазе, планиране у коридору ширине 3 m са очекиваном корисном
ширином од 2 m са пратећим мобилијаром, по круни одбрамбеног насипа на
обалама Западне Мораве и левој обали Атеничке реке. У склопу уређења Зоне 1
(Идејни пројекат санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније
сметилишта „Прелићи”) планирају се и рекреативне пешачке стазе повезане са
стазом на левообалном одбрамбеном насипу Атеничке реке;

Водоводна мрежа, као важна хидротехничка инсталација са аспекта заштите животне
средине и здравља локалног становништва и свих корисника простора, изведена је на
планском подручју Ø100 mm, у улици Кулиновачко поље – потес 4 до капије Трансфер
станице, као слепи крак мреже из Булевар Николе Тесле. Планирано је проширење
мреже изградњом магистралног цевовода Ø300 у Булевару Николе Тесле, према
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Пројекату „Генерално решење водоводног дистрибуционог система Чачка", Водопројект,
1998. године.
Фекална канализација, у обухвату Плана није изграђена, што представља потенцијално
значајне утицаје са синергетским, дугорочним последицама по животну средину и
здравље становништва. Два градска колектора фекалне канализације Ø1200 mm са
припадајућом мрежом фекалне канализације, постоје у коридору Булевара Николе Тесле,
непосредно уз зону границе Плана, са западне и југозападне стране. Предметни
колектори фекалне канализације, без пречишћавања отпадних вода, имају изливе у
Атеничку реку, непосредно пре улива у Западну Мораву, што представља значајно
угрожавање квалитета вода Атеничке реке и Западне Мораве, животне средине,
акватичних екосистема и свих корисника низводно од места улива отпадних вода.
Управљање отпадним водама у границама Плана, подручја процене утицаја на животну
средину, није контролисано, а септичке јаме, као постојећа али прелазна решења,
представљају тачкасте изворе загађивања површинских и подземних вода, земљишта,
укупног квалитета и капацитета животне средине и здравља становништва. Планирана је
изградња фекалне канализације за све постојеће и планиране кориснике водоводне
мреже, чиме ће се укинути све постојеће септичке јаме.
Атмосферска канализација, као важан сепаратни систем, у границама планског
документа није изграђена и не постоји. Постојећа намена простора, објекти и садржаји,
представљају потенцијалне изворе загађивања, у редовним условима а посебно
акцидентним ситуацијама, површинске воде. Потенцијално зауљене и загађене
атмосферске воде представљају фактор угрожавања квалитета површинских и подземних
вода и земишта и здравља корисника простора.
Објекти на водотоковима, хидрограђевински одбрамбени деснообални насип уз
Западну Мораву и левообални насип уз Атеничку реку, изграђени око постојеће депоније
(1998. године), са циљем да заштити корита и вода Западне Мораве и Атеничке реке од
негативног утицаја депонованог смећа. Неконтролисаним одлагањем смећа, постојећи
одбрамбени насип више нема функцију. Планира се задржавање постојећег одбрамбеног
насипа, као јединственог водопривредног објекта, што ће условити делимичну измену у
Зони 2 (према Идејном пројекту санације, затварања и рекултивације несанитарне
депоније - сметлишта „Прелићи“, Институт „Јарослав Черни“, Београд, 2016.).
1.1.3. Хијерархијски однос са другим плановима – планска усклађеност
Смернице планова вишег реда и планова од значаја за предметни плански документ су
обавезујуће и морају се узети у обзир при процени могућих стратешких утицаја Плана на
животну средину, у складу са начелом хијерархије и координације на свим нивоима.
Еколошки извештај о могућим утицајима Плана мора да обезбеди и информације о вези
са другим плановима од значаја и циљевима заштите животне средине датим у тим
плановима, као и начин на који су ти циљеви узети у обзир при изради Стратешке
процене утицаја предметног Плана.
Плански документи вишег реда од значаја за процену утицаја стратешког катрактера и
општих циљева заштите животне средине при изради Стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације локације „Прелићи” (Извештаја о Стратешкој процени утицаја):





Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС”, бр.
88/10) и Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике
Србије на животну средину;
Регионални просторни план за подручје Златиборског и Моравичког управног
округа („Службени гласник РС”; бр. 1/13);
Просторни план града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 17/10);
Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“
(„Сл. лист града Чачка“, бр.14/14).

Остала расположива документација од значаја за дефинисање посебних циљева заштите
животне средине:
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Стратегија управљања отпадом за период 2010–2019. године („Сл. гласник РС”, бр.
29/10);
Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године
(„Сл. гласник РС”, бр. 3/17);

Просторни План Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 88/10) и Стратешка процена
утицаја Просторног плана Републике Србије – представљају хијерархијски важну
документацију вишег реда од значаја, пре свега, за опште циљеве заштите простора и
животне средине. Општи циљеви ППР Србије и Стратешке процене утицаја ППРС,
садрже стратешка питања заштите животне средине од значаја за Републику, као и
циљеве и захтеве у области заштите животне средине релевантних секторских
докумената. У том контексту, као општи циљ ППРС и Стратешке процене утицаја ППРС,
дефинисана је:
-

заштита основних чинилаца животне средине;
одрживо коришћење природних вредности;
унапређење управљања отпадом;
рационално коришћење минералних и енергетских ресурса;
уређење насеља;

све са циљем смањивања загађења и антропогених притисака у еколошки угроженим
подручјима, односно зонама и локацијама. Као посебни циљеви ППРС и СПУ ППРС
издвојени су:
-

заштита ваздуха, заштита и одрживо коришћење вода и земљишта;
заштита ваздуха;
унапређење управљања отпадом (по принципу смањење количине - поновна
употреба – рециклажа – депоновање);
веће коришћење обновљивих извора енергије;
смањење загађивања у урбаним, индустријским, комуналним зонама и целинама;
смањење притиска од привредних, саобраћајних и комуналних активности на
животну средину.

Регионални просторни план за подручје Златиборског и Моравичког управног
округа („Сл.гласник РС”, бр. 1/13) – је хијерахијски усаглашен са ППР Србије са аспеката
општих и посебних циљева заштите животне средине, у области развоја
инфраструктурних система и регионализације у области управљања отпадом.
Просторни план града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 17/10), на територији града
Чачка идентификовно је преко 300 појединачних проблема, који су разврстани у 9
основних група и у складу са тим је дефинисано 9 основних проблема у заштити животне
средине:
-

високе концентрације загађујућих материја у ваздуху на територији града Чачка;
угрожен принцип одрживог развоја различитих типова еко-система на територији
града;
недовољно развијена еко-свест;
утицај отпада на животну средину на територији града;
угроженост река чврстим и течним отпадом на територији града Чачка;
деградација обрадивог земљишта грађевинским радовима на територији града
Чачка;
повећан ниво буке на територији града Чачка;
проблем прљавих јавних површина на територији града Чачка;
угроженост здравља становника који користе воду са сеоских водовода, који нису у
систему;
одржавања и контроле квалитета воде од стране ЈКП “Водовод” Чачак.

Плана генералне регулације „Индустријска зона“ („Сл. лист града Чачка“, бр. 14/2014),
као непосредно хијерархијски значајан план са аспекта усклађивања и дефинисања
посебних циљева заштите и уређења простора и унапређења животне средине:
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заштите ваздуха и заштита од буке од саобрађајних активности, дефинисањем
саобраћајне мреже у односу на саобраћајно решење планирано у широј
просторној целини, односно ПГР у складу са ГУП Чачка 2015. год., као дела укупне
саобраћајне матрице града, за повећање проточности и спречавање и смањење
штетних ефеката по животну средину и здравље становништва;
заштита ваздуха од загађивања и еманације непријатних мириса, спречавање
растурања и развејавања отпада, заштите земљишта, подземних и површинских
вода од загађивања процедним водама, планираним процесом, санације,
затварања и
рекултивације деградиране локације несанитарне депоније
„Прелићи“;
рационалније коришћење грађевинског земљишта, као важног градског и
просторног ресурса;
дефинисање карактеристичних еколошких зона, односно еколошких целина са
планом смерница и мера за спречавање, смањење и свођење у прихватљиве
оквире, смернице и мере заштите и мониторинга животне средине при
реконструкцији, санацији и рекултивацији и планираној изградњи;
инфраструктурно и комунално опремање зона и целина, повезивање са ширим
окружењем;
увођење зеленила као бафер, заштитних зона и зона пејзажног уређења.

Нацрт Плана детаљне регулације „Прелићи" се ради на основу Одлуке о изради бр. 06213/14-I од 16.12.2014. године („Сл. лист града Чачка“, бр. 18/14), уз обавезу
хијерархијског усклађивања, односно планирања простора у складу са општим и
посебним циљевима заштите простора и животне средине.

1.2. Преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на
Плана
1.2.1. Приказ постојећег стања животне средине на подручју Плана
За поступак стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације локације „Прелићи"
коришћени су подаци о простору и животној средини, из постојеће планске и остале
документације и подаци постојећег мониторинга животне средине града Чачка, као базе
података, подаци добијени увидом, евидентирањем и идентификацијом извора
загађивања у обухвату планског документа, на основу чега је извршена анализа и
процена стања животне средине и процена степена угрожености медијума животне
средине, природних вредности и еколошког капацитета простора у границама Плана.
Ваздух, квалитет и степен загађења се прати на територији града Чачка у оквиру чијих
граница је и плански обухват. Зону истраживања и анализе карактерише локално
загађивање и утицаји на квалитет ваздуха из непосредног и ширег окружења. Из ширег
окружења од значаја за кумулативне утицаје на квалитет ваздуха су интензивни
саобраћајни токови и термоенергетска постројења различитих капацитета и енергената.
Најнижи делови котлине, у висинској зони до 300 mnm, због учесталости тишина,
карактерише појава повећаних концентрација загађујућих материја, до и преко и
граничних и толерантних вредности. Град Чачак има успостављен мониторинг квалитета
ваздуха. Програм контроле квалитета ваздуха спроводи Завод за јавно здравље Чачак,
Центра за хигијену и хуману екологију, као овлашћена институција мерењем на пет
карактеристичних мерних места.
Извештај о стању квалитета ваздуха је доступан заинтересованој јавности, као:
-

месечни извештај са приказаним дневним вредностима (SO2, NO2, чађ, укупна
масена концентрација суспендованих честица PM10 i PM2,5,
месечни извештај (укупне таложне материје),
годишњи извештај са обрадом података у електронској форми и писани извештај.

На основу детаљно табеларно, графички и текстуално приказаних и интерпретираних
података о загађености ваздуха на подручју града Чачка, за 2016. годину, може се
закључити следеће:
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средње годишње концентрације сумпордиоксида на испитиваним пунктовима нису
прекорачивале ГВ за календарску годину од 50 μg / m3);
средње годишње концентрације чађи нису прелазиле МДВ од 50 μg/m3;
измерене средње годишње вредности азот диоксида су током 2016. године, на
мерном месту „Коста Новаковић“ биле изнад ГВ за календарску годину од 40 μg/m3;
на концентрацију овог загађивача имала је највећи утицај близина прометних
саобраћајница (саобраћај у центру града);
укупне таложне материје посматрано кроз средње годишње вредности, биле су
ниже од МДВ за календарску годину (200 mg/m2/dan );
укупне таложне материје посматрано кроз средње месечне вредности, биле су
знатно ниже од МДВ (450 mg/m2/dan) на оба мерна места, изузев у месецу марту
када су забележене у већој концентрацији;
суспендоване честице ПМ2,5 прелазиле су граничне и толерантне вредности за
календарску годину;
суспендоване честице ПМ10 прелазиле су граничне и толерантне вредности за
календарску годину.

Земљиште, као важан ресурс и медијум животне средине представља важан индикатор
стања животне средине. Приказ стања загађености земљишта на простору планског
документа даје се на основу резултата добијених из узорака земљишта са тела
несанитарне депоније (сметлишта) и показују да концентрације опасних и штетних
материја не прелазе ремедијационе вредности, према Уредби о програму систематског
праћења квалитета земљишта, индикатрорима за оцену ризика од деградације земљишта
и методологији за израду ремедијационих програма („Сл.гласник РС“, бр.88/10). У
узорцима земљишта са те микролокације, али и у контролном узорку узетом ван зоне
сметлишта, констатоване су благо увећане вредности концентрација никла (Ni), хрома
(Cr) и кобалта (Co).
Бука у животној средини потиче од различитих извора. Мониторинг буке на територији
града Чачка је успостављен преко Завода за јавно здравље Чачак, Центра за хигијену и
хуману екологију. Мрежу мерних места чине:
1. Мерно место–О.Ш. „Милица Павловић“, средња медицинска школа и дечји вртић
„Мали Капетан“, припада Зони 2;
2. Мерно место – Раскрсница -Улица Немањина и Улица Кнеза Милоша, припада
Зони 3;
3. Мерно место – Улица Војводе Степе до раскрснице са Ул. Владике Николаја
Велимировића, припада Зони 4;
4. Мерно место – Раскрсница код кафане Цар Лазар, припада Зони 5;
5. Мерно место – Бензинска пумпа Лукоил, припада Зони 4;
6. Мерно место – Раскрсница- Булевар Ослободилаца Чачка и улица Балканска,
припада Зони 6;
7. Мерно место- Градско шеталиште, припада Зони 5;
8. Мерно место – Аутобуска станица, припада Зони 6;
9. Мерно место – Кружни ток Солид, припада Зони 5;
10. Мерно место – Моравица улица Бате Јанковић, припада Зони 4;
11. Мерно место – Велики градски парк, припада Зони 1;
12. Мерно место – Градска болница Др Драгиша Мишовић, припада Зони 1;
13. Мерно место – Насеље Атеница, припада Зони 3;
14. Мерно место – Насеље Љубић кеј, припада Зони 3;
15. Мерно место – Сеоско насеље Прељина- варошица, припада Зони 2;
16. Мерно место – Бања Трепча, припада Зони 1;
Извештај о мерењу буке у животној средини на подручју града Чачка је доступан
заинтересованој јавности. На основу резултата мерења буке на 16 мерних места, у
2016.години, може се констатовати следеће:
-

меродавни нивои буке током дневног периода прелазе граничне вредности буке
на мерним местима број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, и 15;
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меродавни нивои буке током ноћи прелазе граничне вредности буке на мерним
местима број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13,14 и 15;
меродавни нивои буке за дневни период не прелазе граничне вредности буке на
мерним местима број: 7, 8, 9, 12 и 16;
меродавни нивои буке за ноћ не прелазе граничне вредности буке на мерним
местима број: 7 и 16;
меродавни нивои буке за дневни период и за ноћ не прелазе граничне вредности
буке на мерним местима број: 7 и 16.

Сва наведена истраживања и резултати мониторинга посматрана, како појединачно тако
и интегрално, утичу на стање животне средине.
1.2.2. Приказ постојећег стања са аспекта заштићених природних добара
На основу увида у постојећу документацију вишег реда и Централни регистар
заштитћених природних добара Републике Србијe, Завод за заштиту природе је
констатовао да у границама обухвата Плана нема заштићених нити планираних за
заштиту природних добара, ни других просторних целина од значаја за очување
биолошке и геолошке разноврсности у складу са одредбама Закона о заштити природе
(„Сл.гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16). Закључак је да планска решења нису у
супротности са прописима и документима из области заштите природе.
Обавеза за хијерархијски ниже нивое је, ако се у току извођења било каквих радова на
простору планског подручја наиђе на природно добро које је геолошко-палеолонтолошког
типа или минеролошко-петрографског порекла, морају спровести и предузети мере да се
налаз не уништи и да се сачува на месту и у положају у ком је откривен.
1.2.3. Приказ постојећег стања са аспекта културних добара
На основу услова Решења бр.976/1 од 07.07.2015. године, Завода за заштиту споменика
културе из Краљева, на простору обухвата Плана није утврђено постојење непокретних
културних добара, нити евидентираних добара која уживају претходну заштиту, као ни
археолошких налазишта, према Закону о културним добрима (71/94, 52/11 и 99/11).
Стога, са становишта службе заштите, нема ограничења која се односе на архитектонско
обликовање, уређење и намену простора. Али, ако се при извођењу земљаних радова на
простору планског документа наиђе на археолошки материјал обавеза је да се спроведу
мере, у складу са условима надлежне службе заштите.
1.2.4. Приказ постојећег стања са аспекта разноврсности биотопа и биоценозе
Територија Плана детаљне регулације локације „Прелићи” обухвата подручје површине
око 47 ha и налази се у грађевинском подручју, југоисточно од градског центра, уз обалу
реке Западне Мораве. О заступљености екосистема, биотопа и врста може се говорити са
аспекта коришћења земљишта. Опсервацијом на терену закључено је да су едификатори
сукцесије екосистема типични у зони сметлишта, зонама рекултивације, у зони зеленила
реке и специфично зеленило у плавној зони. Такође, коришћење земљишта у претходном
периоду и постојећем стању као и природне карактеристике предеоне целине и постојећи
ограничавајући фактори, указују на то да не постоје услови за постојања ретких,
заштићених или угрожених врста, њихових станишта и биоценоза. Потенцијални
миграциони правци ако су постојали, реализацијом постојећих намена и
инфраструктурних система у претходном периоду, су већ нарушени и успостављени нови
према постојећим условима. Постојеће коришћење земљишта подразумева интензивно
антропогено присуство, што је условило и редукцију присутних врста флоре и фауне.
Истраживано подручје, обухват Плана детаљне регулације и непосредно окружење, је
грађевинско подручје, где су заступљени претежно измењени екосистеми, различитих
структура и блископриродни екосистеми форланда Западне Мораве.
Диверзитет и комплексност биотопа на посматраном подручју су врло специфични:
форланд реке са плавним подручјем и специфичним зеленилом, зоне рекултивације, зона
управљања отпадом, пословање, зоне активне и пасивне рекреације.
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Биодиверзитет флоре и биодиверзитет фауне, специjска и екосистемска разноврсност у
планском подручју, не представља факторе ограничења за развој постојећих капацитета
и планираних намена.
1.2.5. Приказ постојећег стања са аспекта квалитета ваздуха
Оцена стања животне средине подразумева идентификовање постојећих извора
загађивања који утичу на промену квалитета стања појединих елемената (вода, ваздух,
земљиште), као и на животну средину у целини.
Ваздух, квалитет и степен загађења се прати на територији града Чачка у оквиру чијих
граница је и плански обухват. Зону истраживања и анализе карактерише локално
загађивање и утицаји на квалитет ваздуха из непосредног и ширег окружења. Из ширег
окружења од значаја за кумулативне утицаје на квалитет ваздуха су интензивни
саобраћајни токови и термоенергетска постројења различитих капацитета и енергената.
Најнижи делови котлине, у висинској зони до 300mnm, због учесталости тишина,
карактерише појава повећаних концентрација загађујућих материја, до и преко и
граничних и толерантних вредности. Град Чачак има успостављен мониторинг квалитета
ваздуха. Програм контроле квалитета ваздуха спроводи Завод за јавно здравље Чачак,
Центра за хигијену и хуману екологију, као овлашћена институција мерењем на пет
карактеристичних мерних места. Извештај о стању квалитета ваздуха је доступан
заинтересованој јавности, као:
-

месечни извештај са приказаним дневним вредностима (SO2, NO2, чађ, укупна
масена концентрација суспендованих честица PM10 i PM2,5,
месечни извештај (укупне таложне материје),
годишњи извештај са обрадом података у електронској форми и писани извештај.

На основу детаљно табеларно, графички и текстуално приказаних и интерпретираних
података о загађености ваздуха на подручју града Чачка, за 2016.годину, може се
закључити следеће:
-

-

средње годишње концентрације сумпордиоксида на испитиваним пунктовима нису
прекорачивале ГВ за календарску годину од 50 μg / m3);
средње годишње концентрације чађи нису прелазиле МДВ од 50 μg/m3;
измерене средње годишње вредности азот диоксида су током 2016.године, на
мерном месту „Коста Новаковић“ биле изнад ГВ за календарску годину од 40 μg/m3;
на концентрацију овог загађивача имала је највећи утицај близина прометних
саобраћајница (саобраћај у центру града);
укупне таложне материје посматрано кроз средње годишње вредности, биле су
ниже од МДВ за календарску годину (200 mg/m2/dan );
укупне таложне материје посматрано кроз средње месечне вредности, биле су
знатно ниже од МДВ (450 mg/m2/dan) на оба мерна места, изузев у месецу марту
када су забележене у већој концентрацији;
суспендоване честице ПМ2,5 прелазиле су граничне и толерантне вредности за
календарску годину;
суспендоване честице ПМ10 прелазиле су граничне и толерантне вредности за
календарску годину.
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1.2.6. Приказ постојећег стања са аспекта квалитета вода (површинских и
подземних)
Сметлиште „Прелићи“ налази се у обухвату планског документа, на територији града
Чачка, а позиционирано је између Атеничке реке и Западне Мораве.
Испитивање квалитета подземних вода извршено је са постојећих пијезометара на
локацији сметлишта. У претходном периоду, постављено је 5 пијезометара. Узимање
узорака извршено је са три пијезометра (П1, П3 и П4), док су преостала два пијезометра
(П2 и П5) ван функције.
Резултати анализираних узорака воде на пијезометрима П1 и П3 су задовољили
критеријуме Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС″, бр.
50/12), док узорак узет са пијезометра П4 не задовољава критеријуме исте Уредбе. Вода
из пијезометра П4 показује повећане концентрације: бакра, хрома, молибдена, антимона,
арсена и никла.
Из овога се може закључити да је сметлиште имало утицаја на подземне воде, односно
на њихов квалитет и да је потребно што пре решити проблем процеђивања атмосферских
вода кроз отпад и спречити стварање додатних количина процедне воде.
1.2.7. Приказ постојећег стања са аспекта квалитета земљишта
Теренска испитивања и узимање узорака земљишта извршена су у зони II са три узорка и
у зони I, са једним узорком. Узорковање земљишта ван зоне утицаја сметлишта,
представљао је контролни узорак.
Добијени резултати узорака земљишта са тела сметлишта показују да концентрације
опасних и штетних материја не прелазе ремедијационе вредности, према Уредби о
програму систематског праћења квалитета земљишта, индикатрорима за оцену ризика од
деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник
РС“, бр. 88/10).
У узорцима земљишта са сметлишта, али и у контролном узорку узетом ван зоне
сметлишта примећене су благо увећане вредности концентрација никла (Ni), хрома (Cr) и
кобалта (Co).
1.2.8. Приказ постојећег стања са аспекта морфолошких карактеристика терена
Чачанска котлина, у морфолошком погледу, представља тектонску потолину. Формирана
је у олигоцену спуштањем два уздужна раседа. Котлина је на територији града Чачка
оивичена планинама: Овчар, Каблар, Јелица, Вујан и Буковик. Површина котлине је око
270 km2, а надморска висина 200-300 m. Прелаз између равничарског и брдског предела
представља брежуљкасто – брдски део територије града. Овај предео захвата простор
између реке Западне Мораве и подножја планине Јелице са десне стране, па до села
Видова и Бреснице, са леве стране. Побрђе је део који је настао од плићег дела
некадашњег језера, на коме су се таложили језерски седименти. Побрђа су расчлањена
речним долинама, те због својих повољних карактеристика представљају значајну зону за
пољопривредну производњу. Брдско планински предео је окарактерисан надморским
висинама већим од 500 m. Највише планине су Јелица (929 m), Овчар (985 m) и Каблар
(885m).
Висинска зоналност, одосно хипсометрија града Чачка се креће 204-985 m надморске
висине. Зона 200-300 m надморске висине заузима 43% од укупне површине, зона 300400 m 26%, зона 800-900 m 0,4%, а зона 900-985 m заузима 0,05% од укупне територије.
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1.2.9. Приказ постојећег стања са аспекта геолошких и педолошких карактеристика
терена
У геолошком смислу шире подручје Чачка и околине изграђено је од палеозојских
метаморфита, ултрамафита, стена мезозојске старости, седимената неогена и вулканита.
Настарије стене припадају палеозоику. На подручју града се издвајају два различита дела
у тектонском погледу: југозападно, које припада унутрашњим Динаридима и
североисточно, које припада вардарској зони. Југозападно подручје изграђено је од
метаморфисаних карбонских творевина. Североисточни појас припада екстерном појасу
вардарске зоне.
Земљиште чачанске котлине карактерише 18 различитих типова и подтипова. Земљиште
прве зоне је најквалитетније и чине га: смонице, алувијална земљишта и псеудоглеј и
малим делом су заступљене гајњаче (еутрични камбисол). Земљишта друге зоне су
лошијег квалитета него земљишта прве зоне, али и она имају задовољавајућа производна
својства. Најчешће се ради о различитим подтиповима смонице. Трећу зону чине
земљишта по ободу чачанске котлине. То су плитка и неразвијена земљишта изложена
разним процесима ерозије и деградације.
1.2.10. Приказ постојећег стања са аспекта хидрографских и хидролошких
карактеристика подручја
Хидрографски, воде на територији града припадају сливу Западне Мораве. Река Западна
Морава, од настанка до ушћа је, дугачка 210 km, а дубока до 6 m. На територији града
њена дужина је 55 km, дубина 0,4-2 m, а просечан протицај око 36 m3/s . Западна Морава
је формирала Овчарко-Кабларску клисуру са укљештеним меандрима, а по изласку из
клисуре постаје равничарска река са шљунковитим и песковитим обалама. Најважније
притоке Западне Мораве су: Каменица (24 km), Чемерница (30 km), Бресничка река (16
km), Островачка река (12 км km), Јежевичка река (7 km), Атеничка река (5 km), Трнавска
река (5 km), Слатинска река (5 km).
Планом се задржава постојећи одбрамбени насип, као јединствени водопривредни
објекат, који је изграђен и око постојеће депоније, као деснообални насип уз Западну
Мораву, а у наставку левообални насип уз Атеничку реку, са циљем да заштити воде
Западне Мораве и Атеничке реке од негативног утицаја депонованог смећа.
У циљу заштите и вишенаменског коришћења, планира се проширење круне насипа ка
брањеној зони (ка депонији) на укупну ширину од 6m. Такође, планиран је ободни канал
од водонепропусног бетона у брањеној зони одбрамбеног насипа, на споју између
„распланираног“ депонованог смећа и проширене круне насипа. Укупна ширина канала је
око 2,1 m (а прецизно према пројектном решењу из ПГД), прекривен фолијом заједно са
депонованим отпадом на простору који се рекултивише. Канал се састоји из 6 сегмента,
од којих су по 2 у нагибу ка прихватној грађевини на северозападном изливу ка Западној
Морави, а по 2 у нагибу ка прихватним грађевинама на североисточном и југоисточном
изливу у Атеничку реку. На сва три места излива, планира се зацевљен пролаз кроз тело
постојећег насипа, уз обавезну уградњу жабљег поклопца, што представља услов
заштите водотокова.
1.2.11. Приказ постојећег стања са аспекта сеизмичности терена
Као показатељ сеизмичности терена узима се податак са опште карте СР Србије. На
основу сеизмичких активности и сеизмотектонских својстава терена може се рећи да
простор Града Чачка спада у сеизмички угрожена подручја.
Према Условима Републичког сеизмолошког завода, бр. 5-94 02-362/15 од 06.07.2015.
године, сеизмички хазард за повратни период 475. година у обухвату Плана детаљне
регулације локације „Прелићи“, изражен интензитетом земљотреса у степенима ЕМС-98
скале, је IX.
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Слика бр. 2: Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини терена на
локацији ПДР-а

Слика бр. 3: Карта епицентара земљотреса
Mw>=3.5 на локацији ПДР-а

Слика бр. 4: Карта сеизмичког хазарда за
повратни период 475г., по параметру
максималног хоризонталног убрзања PGA
на основној стени (vs=800m/s) на локацији
ПДР-а
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1.2.12. Приказ стања са аспекта климатолошких карактеристика и метеоролошких
параметара
У климатском погледу територија града Чачка се може диференцирати на подручја до 700
mnm где је изражена умерено-континентална клима и подручја изнад 700 mnm са
субпланинском климом. У оба појаса, код оба типа, јављају се карактеристике
микротермалне климе.
Средња годишња температура ваздуха је 10,470C, а средња влажност ваздуха 80,7%.
Најтоплији месец у години је август, са просечном температуром од 22,70C. Најхладнији
месец је јануар када је просечна температура 0,040C. На годишњем нивоу просечна
висина падавина износи 692,9 mm. У чачанској регији најчешћи ветрови су из северног и
северо-источног квадраната, док су из западног ређи. Ови ветрови немају јаке
интензитете. Просечна брзина северних ветрова је 2,3 m/s, док је код западних 1,4 m/s.
1.2.13. Приказ постојећег и планираног стања инфраструктурне опремљености
1.2.13.1. Саобраћајна инфраструктура и повезаност
Планирана саобраћајна матрица представља рационално саобраћајно решење, где су
трасе и коридори постојећих саобраћајница и комуникација основ саобраћајне матрице.
Саобраћајну мрежу планског документа чине:






приступне улице,
самосталне бициклистичке стазе,
самосталне пешачке стазе,
објекти стационарног саобраћаја,
интерне колско-пешачке стазе.

Приступне улице представљају главну саобраћајну матрицу и намењене кретању возила
и пешака, са јасно раздвојеним површинама (коловозом и тротоарима). Основна намена
им је остваривање саобраћајног приступа за постојеће и планиране намене и садржаје.
На подручју Плана, од значаја су:


Улица Кулиновачко поље потес 4 која је планирана за спајање са планираним
Блеваром Николе Тесле. У погледу карактеристичног попречног профила,
планиране су: деоница 1: од прикључка на Булевар Николе Тесле до додира са
одбрамбеним насипом (укупна ширина профила од 14 m, са коловозом ширине
6,5m, и обострано бициклистичким стазама ширине 1,5 m, тротоарима ширине
2,0m, банкинама ширине 0,5 m и шкарпама насипа променљиве ширине); деоница
2: са интегрисаним тротоаром у пешачку стазу по круни одбрамбеног насипа,
(укупне ширине 11,5m, са коловозом ширине 6,5m, обостраним бициклистичким
стазама ширине 1,5m и једним тртоаром ширине 2,0m), са функцијом одбрамбеног
насипа, пројектована и за намену одбране од поплава; деоница 3: укупне ширине
13m (коловоза ширине 6,5m, обостране бициклистичке стазе ширине 1,5m и
обостраних тртоара ширине 2,0m); деоница 4: делом идентична са трећом
деоницом, а делом у попречном профилу има проширење од 4,5m са једне стране
коловоза (између коловоза и бициклистичке стазе) за паркирање путничких
аутомобила. План подразумева могућност фазне изградње и реконструкције ове
улице како у погледу подужних деоница, тако и у погледу садржаја попречног
профила;



Улица број 3 спаја планирани продужетак Булевара Николе Тесле са планираним
продужетком Улице Кулиновачко поље, потез 4; укупна ширина попречног
профила је 9,0 m (коловоз ширине 6,0 m, обострани тротоари ширине по 1,5 m);

Самосталне бициклистичке стазе су планиране унутар рекултивисног дела Зоне 1, са
искључивом рекреативном наменом, ширине 2,5 m са повезивањем на „екстерне“
бициклистичке стазе у профилу улице Кулиновачко поље потес 4.
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Самосталне пешачке стазе планиране по круни одбрамбеног насипа и пешачке стазе
унутар рекултивисаног простора Зоне 1, очекиване ширине max 2,5 m (не мање од 2,0m),
са искључивом рекреативном наменом, повезане у мрежу пешачких комуникација.
Објекти стационарног саобраћаја, намењени корисницима планираних рекреативних
садржаја на простору планског документа и јавна паркиралишта за аутомобиле и бицикле
у склопу јавних саобраћајница. Стационарни саобраћај - паркирање, организовати
поштујући следеће принципе, услове и нрмативе:





за пословне, привредне и индустријске зоне (комуналне функције, централне
функције, реонски центар, реонски спортски центар) паркирање је на грађевинској
парцели, ван површине јавног пута;
за улично паркирање у профилима саобраћајница ранга сабирна улица II реда,
паркирање се може омогућити испред објеката са краткотрајном посетом, уз
обавезну изградњу коловозних проширења-ниша на својим парцелама за
ограничен број возила;
број места за паркирање путничких возила за пословање, администрацију, услуге:
1 ПМ на 70 m2 корисног простора, односно 1 ПМ по пословној јединици уколико је
њена површина мања од 70 m2; за трговину на мало 1 ПМ на 100 m2 корисног
простора; за производне, магацинске и индустријске објекте 1 ПМ на 200 m2
корисног простора, са обавезом за простор за смештај теретних возила.

Интерна колско-пешачка стаза, као сервисна минималне ширине 4,0 m (3,0 m коловоза
и по 0,5 m обостраних банкина), у склопу санације простора, са контролисаним
приступом, унутар ограђеног простора Зоне 2 са дефинисаним прикључком на улицу
Кулиновачко поље потес 4.
Саобраћајна матрица, са аспекта заштите од потенцијалних утицаја, представља добро
понуђено решење и еколошки је прихватљива.
1.2.13.2. Постојеће и планирано стање водоводне мреже
У постојећем стању, у обухвату планског документа, постоји изграђена водоводна
мрежа Ø100 mm у ул. Кулиновачко поље, потес 4, до капије Трансфер станице, као слепи
крак мреже из Булевар Николе Тесле.
Планирано стање, представља унапређење водоснабдевања. Планирана је изградња
примарног водовода Ø300 у Булевару Николе Тесле и проширење мреже јавног
водоводног система.
1.2.13.3. Постојеће и планирано стање одвођења отпадних вода
У постојећем стању, у планском обухвату не постоји изграђена фекална канализација. У
контактној зони анализираног подручја, западно и југозападно, у коридору Булевара
Никола Тесла, постоје два градска колектора фекалне канализације Ø1200 mm, који се
изливају у Атеничку реку непосредно пре њеног улива у Западну Мораву. Такође, не
постоји систем упраљања атмосферским водама, односно атмосферска канализација као
део хидротехничке инфраструктуре није изграђена.
Отпадне воде у планском подручју представљају фактор који угрожава стање, квалитет и
капацитет животне средине, односно представља претњу по животну средину и здравље
становништва. Сви генератори фекалних отпаних вода морају бити прикључени на јавну
канализациону мрежу а постојеће септичке јаме искључене из фукције и саниране.
Планирано стање управљања отпадним водама представља, као најбоље понуђено
решење и за животну средину и здравље становништва еколошки прихватљиво и
одрживо решење, избор сепаратног система управљања отпадним водама. Планирана
секундарна канализациона мрежа мора обухватити све генераторе фекалних отпадних
вода. Планирана је изградња секундарних колектора фекалне канализације Ø200 mm, у
ул. Кулиновачко поље – потес 4 и Ул. Број 3, као и у делу Булевара Николе Тесле, са
прикључцима на примарни колектор фекалне канализације Ø1200 mm.
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Атмосферске воде, према намени простора и садржаја у обухвату Плана, могу бити
потенцијални извори зачађивања земљишта, површинских и подземних вода.
Прикупљање атмосферских вода мора бити регулисано изградњом атмосферске
канализације, тако да са појединачних локација и површина, потенцијално зауљене и
загађене воде се морају пречистити у сепараторима-таложницима пре упуштања у јавну
атмосферску канализацију, односно планиране секундарне колекторе атмосферске
канализације Ø400 у ул. Кулиновачко поље – потес 4 и Ул. Број 3 и планиране примарне
Ø500 - Ø800 у Булевару Николе Тесле.
Депонија, као потенцијална површина зашађених атмосферских вода, се прекрива
водонепропусним фолијама и слојем хумуса у завршној фази, са системом
водонепропусних канала за сакупљање атмосферских вода, представља добар избор и
еколошки прихватљиво решење за заштиту од негативних утицаја потенцијално
зашађених атмосферских вода. Воду из канала, пре упуштања у реципијент (јавну
атмосферску канализацију) пречистити преко сепаратора-таложника, уз контролу
квалитета, односно ефикасности пречишћавања.
1.2.13.4. Постојеће и планирано стање електроенергетске мреже
Постојеће стање, за снабдевање електричном енергијом потрошача овог подручја су ТС
10/0,4 kV "Асфалтна база 1", снаге 400 kVА и ТС 10/0,4 kV "Асфалтна база 2", снаге 630
kVА, које постоје унутар граница плана. Оне су међусобно повезане каблом 10 kV, са
трасом која у целости припада подручју овог плана, а напон 10 kV доведен је каблом ТС
10/0,4 kV "Прелићи 2" - ТС 10/0,4 kV "Асфалтна база 1", чија се траса делимично налази
унутар граница планског обухвата. Постоје услови за побољшање електроенергетске
инфраструктуре, проширењем система, повећањем капацитета, заменом појединих
делова система новим већег капацитета, или изградњом нових електро-енергетских
објеката, превођењем надземне мреже у подземну, имплементацијом нових технологија
због побољшања квалитета система и остваривања одређених уштеда енергије.
Планирано стање, потребе за новим количинама електричне енргије захтевају повећање
снаге у систему, што се може реализовати довођењем електричне енергије са стране или
изградњом нових трафо-станица 10/0,4 kV. Могућа је изградња нових трафостаница
напонског односа 10/0,4 kV на грађевинским парцелама или јавним површинама. Нове
трафостанице треба да буду типске монтажно-бетонске, напона 10/0,4 kV, инсталисане
снаге 630 kVA, технички осмишљене тако да се оствари могућност касније доградње још
једног трансформатора 630 kVA, или стубне, постављене на армиране бетонске стубове,
инсталисане снаге према одговарајућим пројектима. Инсталације јавног осветљења
изводити према одговарајућим стандардима, примењујући мере енергетске ефикасности.
Анализом расположивог простора, услова и ограничења за планирање намена, препорука
је производња енергије из обновљивих извора енергије (соларна енергија,
хидропотенцијал, биомаса).
1.2.13.5. Телекомуникациона мрежа
Постоје услови да се изврше одређена побољшања система, заменом опреме ради
повећања постојећих капацитета, увођења нових сервиса и повећања протока. Могућа је
изградња нових MSAN, IPAN и сличних уређаја, чиме се врши приближавање кориснику,
односно скраћење претплатничке мреже, а све у складу са технолошким напретком, ради
константног увођења нових сервиса које нуде мреже нове генерације, уз обавезно
трасирање нових каблова према планским решењима. Планирано је превођење постојеће
надземне у подземну мрежу, у складу са постојећим и новим саобраћајним решењима.
Такође, постоји могућност изградње инсталација КДС (кабловска телевизија) система, у
виду подземне мреже, чије се трасе подударају са трасама ТК инсталација. Предложено
решење телекомуникационе инфраструктуре урађено је на основу Услова бр. 05-1627/152 од 03.07.2015. године, РЕМ (Регулаторно тело за електронске медије) Београд, године,
Услова бр. 1-01-3491-501/15-3 од 03.08.2015. године, РАТЕЛ (Републичка агенција за
електронске комуникације и поштанске услуге), Услова бр. 224905/2-2015 од 01.07.2015.
године и Услова бр. 18021/2-2017 од 06.02.2017. године, Предузеће за телекомуникације
а.д. Телеком Србија, Регија Крагујевац, ИЈ Чачак.
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1.2.13.6. Приказ постојећег стања термотехничких инсталација
У оквиру планског обухвата „Прелићи“, планиране термотехничке инсталације су
смештене дуж новопланиране саобраћајнице, која представља југозападну границу
обухвата. У тротоару саобраћајнице Булевар Николе Тесле планирана је траса челичног
гасовода притиска до 16 bar, као и дистрибутивног гасовода притиска до 4 bar.
На локацији „Прелићи“, а на основу података истраживања (Елаборат о испитивању
концетрације метана у депонијском гасу), утврђано је да количине депонијског гаса нису
довољне за коришћење и производњу топлотне енергије.

1.3. Карактеристике животне средине у зонама где постоји могућност да буде
изложена значајним утицајима
Планом детаљне регулације обухваћен је простор између новопланираног Булевара
Николе Тесле, државног пута I Б реда број 23, одбрамбеног насипа леве обале реке
Западне Мораве (Коњевићи) и одбрамбеног насипа леве обале Атеничке реке. Укупна
површина подручја ПДР износи око 47hа.
На подручју у обухвату Плана, идентификоване су делатности које својим радом значајно
утичу на квалитет животне средине. Земљиште, ваздух, воде су директно и индиректно
изложени утицајима, због недовољне комуналне и инфраструктурне опремљености и
планираних радова и активности на санацији и рекултивацији не санитарног простора
постојећег сметлишта. При планираној урбанистичкој и еколошкој трансформацији и
унапређењу делатности, обавезне су мере превенције, санације, спречавања и
минимизирања свих значајних утицаја на животну средину. Посебне мере заштите су
обавезне како би се предупредили негативни утицаји и ефекти на животну средину и
здравље становништва. Заштита животне средине у Плану обухвата:




план мера и посебних правила за превенцију, смањење, спречавање и
компензацију негативних утицаја планираних промена намена простора у циљу
одрживог развоја планског обухвата,
план мера за унапређење и побољшања стања,
план мера и посебних правила заштите и мониторинга животне средине.

План мера и посебних правила за превенцију, смањење, спречавање и компензацију
негативних утицаја планираних промена намена простора у циљу одрживог развоја
планског обухвата, подразумева обавезу избора најбољих доступних техника и
технологија у поступку санације загађених површина (које не захтевају ремедијационе
поступке), у поступку рекултивације одлагалишта отпада, у складу са избором
потенцијалних намена и површина. Мере санације и процес рекултивације се мора
изводити у складу са пројектном документацијом и надзор над извођењем радова.
Критеријум еколошки најприхватљивијег поступка санације и рекултивације мора бити
условљен избором планираних намена (игралишта, спортски терени, простор за активну и
пасивну рекреацију). Дефинисање мера извршено је на основу анализе стања животне
средине, услова и ограничења, процене могућих утицаја Плана на животну средину и
медијума животне средине за које је утврђено да могу бити изложени значајним
утицајима. Посебно захтеване мере су мере на обезбеђењу водонепропустивости како би
се спречило да процедне воде из тела сметлишта допру до подземних и површинских
вода.
План мера за унапређење и побољшања стања, обухвата мере инфраструктурног
уређења и комуналног опремања анализираног подручја, посебно зоне, целине и
локације планиране промене намене.
План мера и посебних правила заштите и мониторинга животне средине, обухвата
поштовање и примену мера за заштиту ваздуха, површинских и подземних вода,
земљишта од загађивања, заштиту форланда и речних корита Западне Мораве и
Атеничке реке, заштиту акватичних екосистема и екосистема у плавној зони од директног
и индиректног угршжавања. Мониторинг животне средине је обавезан, посебно
мониторинг квалитета површинских и подземних вода и ваздуха у зони рекултивације и
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промени намене постојећег одлагалишта отпада. Резултати мониторина представљају
базу за праћење стања, потенцијалних промена и смер за реаговање у случају
изненадних догађаја и акцидента. Сви резулатати мониторинга морају бити доступни
јавности.
Уз стриктно поштовање услова имаоца јавних овлашћења, односно надлежних органа,
оргнизација и предузећа, поштовање законске регулативе, норми, стандарда, планираних
мера превенције, минимизирања и свођења у законске оквире, плански комплекс ће бити
одржив и еколошки прихватљив за локације, дефинисане еколошке зону, еколошке
целине као и за ширу просторну целину, односно град Чачак.
Процена стратешких утицаја и заштита животне средине у Плану и Извештају о
стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, обухвата план мера и посебних
правила за превенцију, смањење, спречавање и компензацију негативних утицаја
сметлишта, план мера за унапређење и побољшање стања, план мера и посебна
правила заштите и мониторинга животне средине. Дефинисање мера извршено је на
основу анализе стања животне средине, услова и ограничења, процене могућих утицаја
Плана на животну средину и медијума животне средине за које је утврђено да могу бити
изложени највећем утицају.

1.4. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату Плана
детаљне регулације
У процесу стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
локације „Прелићи“, нису уочене битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене
утицаја стратешког карактера Плана на животну средину.
За оцену стања животне средине извршена је процена на основу постојећег стања,
постојећих намена и садржаја, заступљених делатности, услова насталих у протеклом
периоду, природних карактеристика просторне целине и ограничења, услова надлежних
институција, постојеће документације, као и података постојеће студијске, пројектне и
друге доступне документације. Кроз поступак стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације разматрани су потенцијални утицаји у процесу
трансформације предметног простора и избор могућих намена и делатности.
На простору обухваћеном Планом детаљне регулације су вреднована и разматрана
следећа питања стања животне средине:






емисије у ваздух, земљиште и површинске воде,
стање и квалитет земљишта,
стање и квалитет подземних и површинских вода,
ниво буке и вибрација,
управљање акцидентима.

Разматрани су проблеми и еколошки конфликти у простору кроз однос Плана и окружења,
односно утицаји Плана на окружење и утицаји из окружења на подручје Плана. Постојећи
конфликт у простору, пре свега однос депонија-форланд Западне Мораве, представља
дуготрајни, просторно ограничени, али са могућим шире просторним последицама по
животну средину и здравље становништва низводно од граница планског документа.
Инфраструктурна неопремљеност, пре свега недостатак управљања отпадним и
потенцијално загађеним атмосферским водама, представља еколошки конфликт,
локалног, градског и шире просторног значаја. Анализом постојећих и потенцијалних,
синергетских и кумулативних утицаја и конфликата у границама Плана и постојећих
могућности и условљености из документације вишег реда, извршена је процена стања и
квалитета животне средине, што представља основ за организацију еколошких зона и
целина са смерницама и мерама за уређење, коришћење и заштиту простора и животне
средине.
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1.5. Приказ варијантних решења Плана детаљне регулације
У процесу израде Плана и у поступку процене могућих утицаја стратешког карактера
Плана на животну средину, анализирани су следећи аспекти:
•

•
•
•
•

природнe карактеристикe планског обухвата, пре свега зона утицаја форланда
Западне Мораве директно и Атеничке реке индиректно, постојећа намена
простора, створени услови настали као последица свих делатности, досадашњи
начин коришћења простора, постојеће стањe животне средине и еколошки услови
у простору;
стање инфраструктурне и комуналне опремљености и уређености подручја,
постојећи начин коришћења природних ресурса;
услови имаоца јавних овлашћења и надлежних институција у поступку израде
Плана и Стратешке процене утицаја на животну средину;
циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа и циљеви секторских
планова;
ниво достигнутог развоја и могућности даљег одрживог развоја подручја Плана.

На основу вишекритеријумске анализе и вредновања постојећег стања, планирана
намена, са
усвојеним правилима уређења и правилима грађења, је могућа уз
интегрисање мера заштите животне средине. За процес имплементације Плана, све
прописане смернице и мере заштите животне средине, представљају услов за
реализацију планиране намене, односно планиране еколошке зоне и еколошке целине.
Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину разматранa су два могућа
варијантна решења:



Варијанта I - да се План детаљне регулације не усвоји, односно да се настави са
досадашњим трендом управљања простором у усвојеним границама планског
документа;
Варијанта II – да се План детаљне регулације усвoји и имплементира на еколошки
прописан начин, применом и поштовањем интегрисаних мера заштите и
мониторинга животне средине.

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину могу се
утврдити кроз процену и поређење постојећег стања, постојеће намене, садржаја и
функција простора, циљева и планских решења, односно поређењем разматраних
могућих варијантних решења Плана.
1.5.1. Приказ варијантних решења заштите животне средине у Плану
1.5.1.1. Приказ варијантног решења усвајања и имплементације Плана детаљне
регулације
Варијантно решење усвајања и реализације (имплементације) Плана детаљне регулације
локације „Прелићи“ (Варијанта II), представља механизам управљања простором и
животном средином и омогућава:








реализацију постављених циљева управљања отпадом, краткорочно и дугорочно;
спровођење и примену мера и стандарда за достизање постављених циљева;
успостављање система контролисаног управљања отпадом, санацију и
рекултивацију подручја, односно несанитарног сметлишта;
управљање простором на еколошки прихватљив и одржив начин;
планску реализација појединачних пројеката и делатности у обухвату Плана, у
складу са условима заштите животне средине;
спречавање избора неприхватљивих пројеката са аспекта заштите ваздуха од
загађивања, заштите квалитета воде и заштите од прекомерне буке, заштите
форланда, корита и тока Западне Мораве и Атеничке реке, директно и индиректно;
поштовање смерница и мера планова вишег реда за уређење и грађење на
подручју Плана;
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континуирано (фазно) инфраструктурно и комунално опремање и уређење
подручја Плана;
поштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из
планова на вишем хијерархијском нивоу;
успостављање контроле стања животне средине (мониторинг);

Избор Варијанте II, усвајање Плана детаљне регулације локације „Прелићи“, представља
најбоље понуђено решење са аспекта управљања простором, заштите природних
ресурса и животне средине (квалитета површинских и подземних вода, ваздуха,
земљишта), у складу је са еколошким начелима и принципима одрживог развоја. Предлог
Плана је у сагласности са постављеном еколошком матрицом и омогућава успостављање
еколошке контроле у простору планског обухвата.
1.5.2. Приказ варијантног решења не реализовања Плана
Варијантно решење не усвајања Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
(Варијанта I), може за последицу имати:









даље погоршавање и нарушавање основног концепта и стратешких смерница
дугорочног одрживог развоја предметног подручја;
даљу деградацију и погоршавање већ угроженог простора;
недостатак мера и инструмената за управљање отпадом на еколошки прихватљив
и одржив начин;
повећан степен ризика од загађивања животне средине услед неконтролисаног
управљања простором;
могућу непланску реализацију појединачних пројеката и делатности на локацијама
у обухвату Плана, које не испуњавају претходне услове заштите простора и
животне средине;
угрожавање квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта и
здравље становништва;
непоштовање мера обавезног инфраструктурног и комуналног опремања и
уређења,
непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из
планова на вишем хијерархијском нивоу.

1.5.3. Приказ најповољнијег варијантног решења са аспекта заштите животне
средине
У поступку процене стратешких утицаја Плана и планских решења, разматрана су
варијантна решења (усвајање и не усвајање Плана) како би се извршило поређење и
вредновање за избор боље понуђене варијанте са аспекта заштите простора и животне
средине. Предложена варијантна решења вреднована су са аспекта:




могућности успостављања интегралне контроле у простору,
могућности реализације планираних пројеката на принципима одрживости и
економске и еколошке прихватљивости,
могућности контроле, мониторинга и заштите животне средине.

Поређење варијантних решења извршено је на основу очекиваних позитивних и
негативних утицаја које би варијантна решења имала у простору. Ефекти су вредновани
са аспекта утицаја на:






природне вредности-медијуме животне средине (ваздух, површинске и подземне
воде, земљиште), форланде Западне Мораве и Атеничке реке,
створене вредности (демографске карактеристике, привредне активности),
предеоне и пејзажне карактеристике подручја,
инфрструктурну и комуналну опремљеност подручја,
просторне и урбанистичке услове и параметре и могућност контролисаног
управљања простором.

Eколошки прихватљивије решење је оно које омогућава:
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примену мера за отклањање, спречавање, компензацију негативних утицаја у
простору;
успешно санирање свих врста несанитарно одложеног отпада;
спровођење мониторинга животне средине;
поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја.

Табела бр. 1: Поређење варијантних решења

ВАРИЈАНТНА
РЕШЕЊА

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ
(површинске и подземне воде, ваздух, земљиште)

Позитивни

Негативни
Даља деградација простора и ширење
неуређеног сметлишта, одлагање
опасног отпада;
Негативни утицаји на здравље
становништва;

Варијанта I

Негативни утицаји на квалитет воде реке
Западне Мораве и Атеничке реке;
Загађење земљишта и подземних вода;
Потенцијално непланско коришћење
земљишта и утицаји на стање животне
средине;

Варијанта II

Стратешка процена утицаја, као
саставни део Плана условиће избор
могућих пројеката за реализацију
планских решења са циљем примене
мера за спречавање даљих
загађивања, удесних ситуација,
ремедијацију контаминираних
локација, ревитализацију постора
адекватним решавањем проблема
управљања отпадом;
Унапређење постојећих предеонопејзажних карактеристика, пре свега
кроз спровођење мера уређења и
заштите простора;

СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ
(демографске карактеристике, привредне активности)

Позитивни
Варијанта I

Негативни
Ограничен начин коришћења доступних
могућности за адекватно управљање
отпадом - неадекватно управљање
отпадом;
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Реализација планираних намена,
садржаја и функција према
условима и мерама заштите;
Идентификовање одговорности
управљања отпадом;

Варијанта II

Формирање зоне у којој се могу
реализовати одрживи пројекти и
различите делатности на одржив и
еколошки прихватљив начин;
Укључивање јавности у процес
планирања и доношења одлука
везаних за развој предметног
подручја;

ИНФРАСТРУКТУРА
Позитивни

Негативни
Даље нарушавање и деградација
природних вредности, животне средине
и здравља становништва услед
непримењивања Стратегије управљања
отпадом, недовољне инфраструктурне
опремљености, тј.непоштовања мера и
услова заштите животне средине;

Варијанта I

Варијанта II

Реализација планираних
инфраструктурних капацитета ће
омогућити реализацију планских
решења и омогућити коришћење
простора уз очување капацитета
животне средине на планском
подручју и умањење негативних
утицаја;

УСЛОВИ И ПАРАМЕТРИ
Позитивни

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

Варијанта I

Варијанта II

Негативни

Поштовање прописаних
урбанистичких параметара и услова
имаоца јавних овлашћења,
омогућава даљи одржив развој
планског подручја уз укључивање
мера превенције, спречавања,
ограничења, заштите,
минимизирања негативних утицаја и
повећање позитивних ефеката, уз
сталну контролу и мониторинг
животне средине;
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Избор Варијанте II – усвајање Плана детаљне регулације локације „Прелићи“,
представља боље понуђено решење са аспекта контролисаног управљања простором и
аспекта:




фазне и континуиране реализације у циљу санације и рекултавације сметлишта;
инфраструктурног и комуналног опремања, као предуслова за заштиту простора,
површинских и подземних вода и земљишта и очување капацитета животне
средине;
поштовања прописаних урбанистичких параметара и услова надлежних
институција што омогућава даљи одржив развој планског подручја уз укључивање
мера превенције, спречавања, ограничења, заштите, минимизирања негативних
утицаја и повећање позитивних ефеката, уз сталну контролу и мониторинг животне
средине;

Са аспекта контроле и мониторинга стања у простору и животној средине, Варијанта II,
односно План детаљне регулације локације „Прелићи“, је у сагласности са постављеном
еколошком матрицом и омогућава успостављање еколошке контроле у простору.
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1.6. Резултати претходних консултација са надлежним институцијама,
заинтересованим органима, организацијама и предузећима
У поступку израде Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ и Стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације (Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана), обављене су консултације са заинтересованим и надлежним
институцијама, организацијама и органима, имаоцима јавних овлашћења, у току којих су
прибављени подаци, услови и мишљења. Консултације су обављене и прибављени су
услови, мишљења и сагласности следећих надлежних и заинтересованих институција,
органа, организација, имаоца јавних овлашћења:






















Решење 03 бр. 020-1333/2 од 06.07.2015. године, Завод за заштиту природе
Србије, Београд;
Решење бр. 884/3 од 28.09.2015. године, Завод за заштиту споменика културе,
Краљево;
Услови бр. 5206 од 30.06.2015. године, „Електродистрибуција”, Чачак;
Услови бр. 0-1-2-95/1 од 10.07.2015. године, ЈП „Електромрежа Србијe”, Београд;
Обавештење бр. 05-1627/15-02 од 03.07.2015. године, РЕМ-регулаторно тело за
електронске медије;
Обавештење бр. 1-01-3491-501/15/, од 03.08.2015. године, РАТЕЛ Београд;
Услoви бр. 224905/2-2015 од 01.07.2015. године, „Телеком Србија” Предузеће за
телекомуникацијe а.д, Регија Крагујевац, ИЈ Чачак;
Услoви бр. 18021/2-2017 од датума 06.02.2017. године, „Телеком Србија”
Предузеће за телекомуникацијe а.д, Регија Крагујевац, ИЈ Чачак;
Услови бр. 06-03/8453 од 05.04.2016. године, „СРБИЈАГАС”, Нови Сад;
Услови бр. 07-3669/2 од 29.07.2015. године, ЈВП „Србијаводе”, Чачак;
Услови бр. 4181-12/34 од 22.06.2015. године, ЈКП „ВОДОВОД”, Чачак;
Обавештење
бр.
922-3-41/2015
од
24.06.2015.
године,
Републички
хидрометереолошки завод, Београд;
Услови бр. 5-94 02-362/15 од 23.06.2015. године, Републички сеизмолошки завод,
Београд;
Услови бр. 501-93/2015-IV-2-01 од 10.07.2015. године, Служба за заштиту животне
средине, Градска управа за урбанизам града Чачка;
Услови бр. 530-53-687/2015-10 од 03.07.2015. године, Министарство здравља,
Републичка санитарна инспекција, Одељење Чачак;
Услови бр. 2161-02 од 09.07.2015. године, Министарство одбране, Сектор за
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру;
Услови бр. 217-7519/15 од 29.06.2015. године, Република Србија, МУП Чачак,
сектор за ванредне ситуације;
Услови бр. 409 од 19.01.2017. године, ЈКП Чачак – Јавно предузеће за грејање и
одржавање зграда;
Услови бр. 2016-8306/2 од 20.01.2017. године, ЈП „Пошта Србије” Београд;
Регионална јединица „Краљево - Чачак”, Подручна јединица Чачак;
Услови бр. 6025 од 03.09.2015. године, ЈКП „Комуналац”;
Услови бр. 2222/15-1-01 од 10.08.2015. године, Управа за локални економски
развој, град Чачак;

Све консултације и услови имаоца јавних овлашћења су релевантни за процес процене
утицаја Плана на животну средину и израду Стратешке процене утицаја, а услови и мере
надлежних органа, институција и предузећа су, кроз процес процене, вредновани и
имплементирани у планска решења.
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2.0. Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја
Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
локације „Прелићи“ у КО Чачак, КО Атеница, КО Љубић и КО Коњевићи на територији
града Чачка на животну средину, дефинисани су и изведени из општих и посебних
циљева и захтева заштите простора и животне средине утврђених у плановима и
секторским документима вишег реда, услова надлежних органа и институција и имаоца
јавних овлашћења, као и значајних питања, постојећих просторних и еколошких проблема
у обухвату Плана. Еколошком проценом Плана ће, у циљу остваривања општих и
посебних циљева заштите простора и животне средине, бити обезбеђен приказ могућих
утицаја планираних намена на животну средину, као и смернице за даље поступање при
имплементацији Плана.
Општи циљеви Стратешке процене утицаја се дефинишу на основу смерница, захтева и
циљева заштите животне средине проистеклих из планских докумената вишег реда,
постојећег стања и капацитета простора и захтева за управљање животном средином за
планирани развој планског подручја. Стратешки циљеви заштите животне средине, дати
одредбама планова вишег реда, представљају полазне основе за дефинисање општих
циљева Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације. Општи циљеви
Стратешке процене утицаја:






одрживо управљање отпадом;
заштита здравља становништва непосредног и ширег окружења;
обезбеђење услова за контролисани, одрживи развој подручја Плана уз очување
еколошке стабилности, спречавање ризика применом мера заштите и контроле
(мониторинга) стања животне средине;
плански и контролисани равој подручја уз поштовање принципа одрживог развоја и
обавезних мера заштите животне средине;
комунално и инфраструктурно опремање подручја;

Општим циљевима је постављен оквир за даљу разраду и дефинисање посебних циљева
и избор индикатора за мерење и праћење њиховог остваривања, све у циљу управљања
животном средином и остваривања одрживог просторног и функционалног развоја
подручја Плана.
Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана на животну средину утврђени су на
основу анализе стања животне средине, значајних и битних питања, проблема,
ограничења и потенцијала подручја Плана, као и приоритета за решавање еколошких
проблема у складу са општим циљевима и начелима заштите животне средине. Еколошки
одговорно планирање и коришћење простора у Плану детаљне регулације лоакције
„Прелићи“, представљају услов превентивне заштите и побољшања стања у простору и
животној средини. Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације на локацији „Прелићи“ на животну средину су:











заштита форланда, корита, приобаља Западне Мораве и Атеничке реке;
смањење утицаја отпада на животну средину, побољшање ефикасности
коришћења ресурса, као и недостаци управљања отпадом у прошлости;
санирање постојећег сметлишта;
интегрално управљање отпадом на нивоу града Чачка;
смањење количине отпада и поступање са отпадом на одрживи начин;
планско детерминисање система примарне селекције и прикупљања отпада;
рационално коришћење простора;
заштита ваздуха, површинских и подземних вода и земљишта, спречавање
емисије штетних материја у животну средину; заштита ваздуха од загађивања,
спречавање емисије штетних материја у ваздух, у складу са прописаним
граничним вредностима;
увођење компензацијских мера - мера компензација негативних утицаја отпада;
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препознавање и деловање на неочекиване и непланиране ситуације како би се
избегле или спречиле околности које воде до акцидентних ситуација на локацијама
у обухвату Плана и непосредном окружењу;
поштовање планских мера, мера заштите животне средине, правила уређења и
правила грађења;
успостављање система контроле животне средине у обухвату Плана - мониторинг;

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја омогућавају формирање еколошке матрице
за планирану намену простора у обухвату Плана на принципима одрживости и еколошке
прихватљивости.
Избор индикатора Стратешке процене врши се на основу карактеристика простора и
стања животне средине у границама Плана детаљне регулације. Дефинисани индикатори
представљају квалитативне показатеље на основу којих се прати степен достигнутости
постављених циљева. Дефинисаним индикаторима Стратешке процене утицаја добијају
се подаци о:







управљању отпадом и отпадним водама,
квалитету ваздуха,
стању земљишта,
стању површинских и подземних вода,
карактеристикама и стању фауне и флоре,
инфраструктурној и комуналној опремљености подручја.
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Табела бр.2: Приказ општих и посебних циљева

Општи циљеви

Посебни циљеви
- Смањење утицај отпада на
животну средину, побољшање
ефикасности коришћења
ресурса, као и недостатака
управљања отпадом у
прошлости;

Одрживо управљање
отпадом

- Планско детерминисање
система примарне селекције и
прикупљања отпада;
- Санирање и рекултивација
постојећег сметлишта;
- Смањење количине отпада и и
поступање са њимна такав
начин да доприноси циљевима
одрживог развоја;

Индикатори

- План управљања отпадом
- Количина прикупљеног отпада
и начин сакупљања фракција
- Број дивљих депонија и
сметлишта
- процентуално становништво
обухваћено системом
управљања отпада

- Заштита и унапређење
затеченог стања животне
средине на планском подручју,
непосредном и ширем
окружењу;
- Управљање отпадом, забрана
депоновања свих врста и
категорија отпада ван простора
намењених за ту намену;
Очување и унапређење
квалитета животне средине
затеченог стања,
непосредног и ширег
подручја Плана детаљне
регулације

- Увођење компензацијских
мера;
- Очување постојећих станишта;
- Уравнотежено коришћење
простора у форланду реке
Западне Мораве, Атеничке реке
и зонама утицаја;
- Заштита земљишта спречавање емисије штетних
материја у земљиште;
- Заштита од хаварија и других
техничких акцидената и удеса;

- Програм управљања отпадом
на подручју Плана;
- Процентуалани удео аутохтоног
зеленила на подручју Плана;
- Број радова спроведених у
циљу еколошке компензације и
резултати компензацијских мера;
- Стање квалитета земљишта,
воде и ваздуха планског
обухвата;
- Број развојних програма
заштите животне средине;
- Спроведене мере за
спречавање акцидената и
елиминисање ризика на
предметном пројекту планског
подручја;

- Подизање и јачање еколошке
свести, информисања и
образовања становништва
укључивањем јавности у
доношењу одлука у погледу
мера заштите животне средине;
- Заштита безбедности и
здравља запослених и
становништва непосредног и
ширег окружења планског
обухвата;

- Број мерних места, праћење
квалитета животне средине мониторинг;
- Степен измерене буке у
Планском подручју;

- Заштита и унапређење
квалитета ваздуха;
- Заштита и унапређење
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квалитета земљишта;
Заштита здравља
становништва

- Заштита и унапређење
квалитета површинских и
подземних вода;
- Спречавање емисије буке и
повећања нивоа буке унутар
планског подручја и према
контактним зонама;
контролисано управљање
нивоом буке и вибрацијама
унутар планског подручја и
према контактним зонама;
- Поштовање планских мера,
мера заштите животне средине,
правила уређења и грађења;

Контролисани развој
подручја Плана уз примену
мера заштите животне
средине

- Успостављање контроле над
свим облицима загађења;
- Покретање поступка процене
утицаја на животну средину за
планиране пројекте,
потенцијалне изворе
негативних утицаја на медијуме
животне средине, квалитет и
капацитет животне средине
Планског подручја;

- Степен изграђености и
уређеност подручја плана;
- Трендови пренамене
земљишта;
- Број покренутих поступака
процене утицаја на животну
средину;

Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације локације „Прелићи” представљају услов за остваривање заштите и
унапређења стања на Планском подручју. Заштита животне средине на подручју Плана
мора бити хијерархијски усклађена са општим смерницама, условима и мерама за
заштиту животне средине шире просторне целине, односно условима и мерама на нивоу
Просторног плана града Чачка.
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3.0.Процена могућих утицаја Плана на животну средину
На основу циљева и смерница просторног развоја и услова заштите животне средине из
планова вишег реда, дефинисани су општи и посебни циљеви Стратешке процене
утицаја. Основни циљ са еколошког аспекта је интегрална заштита и развој уз поштовање
еколошких принципа и принципа одрживости у границама Плана, избегавање конфликата,
постизања компромиса и компензације у простору. План детаљне регулације локације
„Прелићи“, оцењен је према могућим утицајима (сагласно критеријумима за оцењивање
величине, значаја и вероватноће утицаја - модификована PADC методологија и „MeV
Urban” модел) на:








стање у простору - постојећa и планиранa наменa,
стање инфраструктурне и комуналне опремљености,
постојећи и планирани степен управљања отпадом,
стање природних и културних добара,
постојеће и планирано стање и квалитет животне средине,
постојећи и планирани степен ефикасности заштите животне средине,
стање мониторинга животне средине.

3.1. Приказ процењених утицаја варијантних решења Плана
Предложена варијантна решења су вреднована са аспекта могућих негативних утицаја и
ефеката у простору и капацитета за њихово спречавање и ограничавање. У Предлогу
Плана дефинисана је намена и организација простора, просторни капацитети и услови за
реализацију инфраструктурног и комуналног опремања и уређења, смернице, мере и
услови заштите животне средине.
При процени могућих утицаја вредновани су негативни утицаји и негативни ефекти због:





ризика од загађивања животне средине услед неадекватног (неконтролисаног)
управљања простором;
ризика од загађивања животне средине услед неадекватне инфраструктурне и
комуналне опремљености простора (генерисање отпада и отпадних вода,
загађења ваздуха, земљишта, вода);
непостојања надзора над токовима отпада, садржаја одложеног отпада,
неконтролисаног одлагања опасног отпада;
непоштовања законодавства и непознавања праксе и трендова управљања
отпадом;

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












смањења загађивања земљишта и подземних вода;
смањења загађивања ваздуха;
смањења изложености становништва загађеној животној средини;
смањења и потпуног нестанка неконтролисаних дивљих сметлишта која
деградирају природу и контаминирају земљиште, воду и ваздух;
обавезног третмана свих отпадних вода;
обавезног третмана индустријског отпада и комуналног отпада са територије града
Чачка;
безбедног и санитарног третмана медицинског отпада;
производње електричне и термичке енергије од обновљивих извора енергије;
развијеног мониторинга животне средине и промена у простору;
инвестирања у заштиту животне средине;
наменског коришћења земљишта;
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3.2. Еколошка валоризација подручја Плана детаљне регулације локације
„Прелићи“
На основу утврђених потенцијала и ограничења у простору на подручју Плана детаљне
регулације локације „Прелићи“, карактеристика непосредног и ширег окружења, као и
постојеће и планиране намене, извршена је валоризација простора у обухвату Плана са
еколошког аспекта. Основни циљеви еколошког вредновања простора су:
•
•
•
•

утврђивање и валоризовање кључних потенцијала простора;
идентификација постојећих конфликата и ограничења (просторних, еколошких);
процена просторно-еколошких капацитета подручја Плана;
дефинисање просторно-еколошке матрице подручја Плана за одрживи развој.

Посебни циљеви еколошког вредновања простора Плана:






дефинисање еколошких зона и еколошких целина;
утврђивање услова за имплементацију Плана (урбанистичких целина,
инфраструктуре, осталих садржаја), услова за активности у простору, услова за
спречавање просторних, еколошких и прекограничних конфликата и услова
еколошке компензације у простору;
утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију планиране
намене простора у Плану;
утврђивање обавезних еколошких мера и услова за реализацију планиране
еколошке целине са локацијама, објектима, радовима, делатностима и осталим
активностима у простору Плана.

Подручје Плана детаљне регулације локације „Прелићи“, је валоризовано на основу
постојећег - затеченог стања, процењених утицаја у границама Плана, непосредног и
ширег окружења, планираних објеката, садржаја и инфраструктуре, идентификованих
ограничења и условљености у простору (река Западна Морава, Атеничка река).
Валоризација је извршена у циљу усклађивања даљег развоја планског подручја према
критеријумима економске оправданости, одрживости и еколошке прихватљивости.
Концепт заштите и унапређења животне средине за подручје Плана заснован је на:








заштити простора,
заштити земљишта,
подземних и површинских вода,
превенцији и контроли потенцијалних облика и извора загађивања,
превенција удеса и удесних ситуација,
интегралној заштити животне средине и
мониторингу стања животне средине.

У циљу одрживог и еколошки прихватљивог управљања простором, заштићеним
природним вредностима и животном средином, извршена је валоризација простора у
обухвату Плана. Да би се проценили могући утицаји, ефекти и последице по животну
средину, здравље и безбедност становништва и корисника простора, извршено је
вредновање Плана са аспекта заштите животне средине као подлога за најбоље
понуђено варијантно решење за даљи, одрживи развој.
На основу просторно-положајних карактеристика анализираног подручја, постојећих
ограничења и еколошких конфликата, постојећих садржаја, планираних пројеката и
пратећих садржаја, обавезујућих смерница и планираних мера заштите животне средине,
које су услов за имплементацију Плана и реализацију планираних пројеката, подручје
Плана детаљне регулације се вреднује као:



Еколошка зона „Западна Морава“ и
Еколошка зона „Прелићи“.

У оквиру Еколошке зоне „Прелићи“ издвојене су следеће еколошке целине:
-

Еколошка целина „Пословање“,
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-

Еколошка целина „Трансфер станица“,
Еколошка целина „Рециклажно двориште“,
Еколошка целина „Зона рекултивације 1“,
Еколошка целина „Зона рекултивације 2“.

Како би се створили услови за даљи одрживи развој у границама еколошких зона,
односно целина, неопходно је да реализацију пројеката прати примена обавезних мера
за умањење потенцијално негативних утицаја на стање у простору и квалитет животне
средине, односно поступак процене утицаја на животну средину на хијерархијски нижем
нивоу.

Слика бр. 5: Приказ Еколошких зона и еколошких целина у обухвату ПДР-а локације „Прелићи“

Еколошка зона „Западна Морава“, обухвата простор од моста на Западној Морави, ка југу
у правцу ушћа Атеничке реке, обухвата левообални бедем Атеничке реке до
деснообалног насипа реке Западне Мораве. Претежна намена ове зоне је у функцији
очувања форланда Западне Мораве. На простору од државног пута IБ реда, бр.23 до
Атеничке реке планирано је уређење корита реке. Део десне обале Западне Мораве је
заузет експлоатацијом шљунка на коме постоје изграђени објекти. Ова врста пословања
је изменила типичан пејзаж реке на овом делу обале, што захтева ревитализацију
простора, док је део леве обале ка насељу Коњевићи очуван. Регулацијом река, у оквиру
водопривредног земљишта, обухваћен је и одбрамбени насип, који поред своје примарне
функције одбране од поплава планиран као пешачка комуникација. Обавезне смернице и
мере заштите животне средине:



обавезне су мере техничке и еколошко-биолошке заштите од загађивања
површинских, подземних вода и земљишта;
све активности на планском подручју морају обезбедити заштиту и очување
квалитета воде Западне Мораве и Атеничке реке, односно, забрањено је свако
испуштање свих категорија и типова отпадних вода, без претходног
пречишћавања;
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очувати и унапредити регулацију реке одбрамбеним бедемима (повезивање
одбрамбених бедема у јединствену целину), који су планирани као пешачке
комуникације, поред основне функције заштите река од штетног дејства постојеће
депоније и поплава;
регулисати улив Атеничке реке у Западну Мораву и дефинисати левообални
одбрамбени насип ове притоке;
предвиђеним радовима не смеју се изазвати инжењерско геолошки или други
деградациони процеси;
одбрамбени бедем уредити, са могућношћу постављања пратећих садржаја;
приликом извођења радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних
примерака дендрофлоре, неопходно је прибавити сагласност ЈП „Србијашуме”
како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру;
за планиране пројекте (радове, објекте, опрему) потребно је извршити проверу
потребе процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 36/09) Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,
бр.114/08).

Еколошка зона „Прелићи“, обухвата простор од деснообалног насипа реке Западне
Мораве до ушћа у Атеничку реку и планираног Булевара Николе Тесле. Претежна намена
ове зоне је пословање и комуналне делатности. У оквиру ове зоне, предвиђеним
уређењем и организацијом, постојећи простор има могућност да потпуно промени
досадашњи изглед деградиране средине и постане доступан и урбанистички
функционалан део града. Инфраструктурним опремањем (саобраћајна и хидротехничка
матрица планиране инфраструктуре), дефинисаним правилима уређења и грађења,
правилима санације и рекултивације депоније сметлишта „Прелићи“ у две фазе, на овом
простору створиће се услови за ревитализацију простора и животне средине.
Еколошка целина „Пословање“, обухвата простор између главне градске магистрале
(Државни пут I Б реда 23), одбрамбеног бедема и дела планираног Булевара Николе
Тесле. Део простора, имеђу главне градске магистрале и Ул. Кулиновачко поље, потес 4,
је становање малих густина, са предлогом за трансформацију и промену намене у
пословање, занатске делатности и пратећих услуга. На неизграђеном земљишту могућа
је изградња нових комплекса у функцији пословања. Обавезне смернице и мере заштите
животне средине:







реализација планираних пројеката се мора спровести у складу са прописаним
урбанистичким параметрима, правилима уређења и правилима грађења у Плану
детаљне регулације;
обавезно је управљање свим врстама и категоријама отпадних вода до нивоа који
одговара граничним вредностима емисије, односно до нивоа којим се не
нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента;
еколошку целину „Пословање“ адекватно пејзажно уредити поштујући принцип
аутохтоности;
обавезна је реализација појаса заштитног зеленила или антизвучних баријера у
деловима планског подручја где пројекти и делатности могу представљати
потенцијалне изворе буке;
избор зеленила или антизвучних баријера мора бити прилагођен зонским и
локацијским условима, у складу са амбијенталним, пејзажним и еколошкобиолошким захтевима;
обавезно је комунално и инфраструктурно опремање, у циљу спречавања
потенцијално негативних утицаја на земљиште, воде, акватичне екосистеме и
здравље становништва;

Еколошка целина „Трансфер станица“, налази се у непосредном окружењу депоније,
односно сметлишта, на десној обали Западне Мораве. Управљање чврстим комуналним
отпадом спроводи се преко Трансфер станице. Сакупљени отпад се довози до Трансфер
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станице, пребацује у велике контејнере и припрема за даљи транспорт до регионалне
санитарне депоније „Дубоко“, Ужице. Оператер у поступку управљања комуналним
отпадом је ЈКП „Комуналац“ и обавља прикупљање и транспорт отпада до трансфер
станице. Трансфер станица се састоји из следећих функционалних целина:





сабирног центра за складиштење примарног селективног отпада,
претоварне станице,
манипулативног платоа,
саобраћајних површина.

Приступ еколошкој целини из Ул.Кулиновачко поље са планираним паркинг простором се
обезбеђује на еколошки прихватљив начин. У оквиру ове еколошке целине планиран је
простор за комуналне делатности. На предметном простору се налази монтажни објекатхладњача за угинуле животиње. Обавезне смернице и мере заштите животне средине
ове еколошке целине:








манипулативне и радне површине на трансфер станици морају бити изграђене од
водонепропусне подлоге; одвођење атмосферских и потенцијално загађених вода
са саобраћајница и манипулативних површина спровести преко сепаратора
таложника, пре упуштања у реципијент (атмосферску канализацију, водоток);
улаз у трансфер станицу мора бити контролисан, а комплекс ограђен у складу са
условима за спречавање неконтролисаног улаза и улаза животиња;
обавезно је редовно одржавање и прање радних и манипулативних површина;
забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода на земљиште, приобаље
река и речна корита, односно река као реципијената;
обавезна је редовна дезинфекција и дератизација манипулативних и радних
површина;
обавезна је реализација појаса заштитног зеленила у комплексу Трансфер
станице;

Еколошка целина „Рециклажно двориште“, енергетско рециклажно двориште планирано
је као специфична целина, подељена на два дела планираном улицом бр.3. Планом је
предвиђено да се унутар целине могу градити објекти за потребе свих врста комуналних
делатности: у функцији селекције отпада, складишта, рециклаже, компостане, погона за
прераду грађевинског материјала (дробилице), простор за потребе градског зеленила,
пратеће функције и садржаји. Обавезне смернице и мере заштите животне средине ову
еколошку целину:







обавезно је поштовање услова имаоца јавних овлашћења, надлежних органа и
институција при реализацији планираних намена, пројеката, објеката, садржаја,
радова и инфраструктурних система;
обавезно је управљање свим категоријама отпада, у складу са прописаним
ускловима токова отпада, уз потребне услове и опрему за сакупљање,
разврставање и привремено чување различитих отпада (комунални и амбалажни
отпад, органски или процесни отпад, рециклабилни материјал, отпад од чишћења
сепаратора масти и уља и остале категорије отпада);
управљање неопасним и опасним отпадом ускладити са прописаним процедурама,
преко овлашћених оператера који поседују дозволу за управљање отпадом;
забрањено је неконтролисано спаљивање отпада и отпадних материјала на
локацији;
обавезно је управљање отпадним водама (технолошких, санитарно фекалних,
атмосферских), кроз пречишћавање отпадних вода до нивоа који одговара
граничним вредностима емисије, односно до нивоа којим се не нарушавају
стандарди квалитета животне средине реципијента;

Еколошка целина „Зона рекултивације 1“, у којој се одвија процес рекултивације, након
завршеног процеса отплињавања, уклањања биотрнова и постројења, односно завршне
фазе санације сметлишта. Рекултивација се одвија кроз сукцесивне фазе техничке и
биолошке рекултивације. Примењене мере техничке санације и специфичне
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рекултивације, омогућавају промену намене ове зоне у парк, као еколошки
најприхватљивије
решење,
са
пратећим
спортско-рекреативним
садржајима
(комбиновани спортски терен, бициклистичка стаза са препрекама, трим стаза, дечије
игралиште). Обавезне смернице и мере заштите животне средине ове еколошке целине
обухватају:




специфично озелењавање и пејзажно уређење, у складу са планом партерног
уређења, поштујући принцип аутохтоности и визуелне декоративности;
избор и тип зеленила мора бити прилагођен условима уређења и планираној
намени, у складу са пејзажним и еколошко-биолошким захтевима;
обавезан мониторинг квалитета животне средине, у складу са захтевима за
рекултивисане површине, према усвојеном плану мониторинга.

Еколошка целина „Зона рекултивације 2“, представља зону специфичног, дугорочног
управљања и мониторинга животне средине. Поступак санације и рекултивације се мора
спроводити у складу са пројектним еколошки најприхватљивијим решењем.Техничке мере
санације и рекултивације обухватају: обликовање и стабилност косина, управљање
емисијама депонијског гаса, управљање процедним и атмосферским водама и фазну
рекултивацију, у складу са планом озелењавања. У циљу заштите животне средине, а пре
свега у циљу спречавања емисија у површинске и подземне воде, земљиште и ваздух са
простора сметлишта, обавезна је заштита тела депоније од продора атмосферских вода
коришћењем водонепропустне фолије и одводњавање преко ободних канала, све у
складу са техничком документацијом. Обавезне смернице и мере заштите животне
средине ове целине:







санација, техничка и биолошка рекултивација овог простора и управљање
депонијским гасом, се мора извршити у складу са пројектом санације и
рекултивације;
обавезна је континуирана контрола стања и мониторинг животне средине на
локацији санације и рекултивације, у складу са планом мониторинга; план
мониторинга мора обухватити контролу квалитета површинских вода Западне
Мораве у зони потенцијалних утицаја, узводно и низводно; контролу квалитета
подземних вода; контролу квалитета земљишта; контролу емисија у ваздух; план
мониторинга се мора дефинисати у складу са законском регулативом; обавеза је
да се изврше мерења и контрола, „нулто“ стање животне средине; сви подаци о
стању животне средине у зони рекултивације морају бити доступнин јавности;
у складу са динамиком, условима на локацији, вршити фазну биолошку
рекултивацију; избор врста мора бити усклађен са еколошко-биолошком основом
рекултивационе површине;
по завршетку процеса санације и рекултивације, простор рекултивације мора бити
уређен, нивелисан и озелењен, у складу са планом озелењавања;
мониторинг стања медијума животне средине мора трајати у току извођења
радова, по завршетку санације, техничке и биолошке рекултивације.

3.3. Еколошка компензација
Мере компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације
планских решења на животну средину на подручју Плана детаљне регулације локације
„Прелићи“. У претходном периду, на простору у обухвату плана (Зона рекултивације 1 и
Зона рекултивације 2), вршено је несанитарно одлагање отпада, што је изазвало
деградацију простора, односно дугогодишње загађивање земљишта, подземних и
површинских вода са могућим негативним утицајима на квалитет живота локалног
становништва. Како је циљ компензације на планском подручју заштита животне средине,
здравља људи и квалитета живота, локалитети за формирање зелених површина су
дефинисани на основу процене вероватноће, обима и карактера могућих негативних
утицаја на животну средину. Компензацију зеленила треба спровести тако да допринесе
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смањењу емисије загађујућих материја и прашине као и смањењу нивоа буке и
побољшњу пејзажних карактеристика подручја. Препоручене мере комензације:



зеленило, као појас/дрворедно зеленило, дуж планираних и постојећих
саобраћаница и приступних путева, у складу са локацијским условима;
избор врста приликом формирања заштитног појаса/дрворедног зеленила, вршити
на основу анализе и валоризације постојећег зеленила на планском подручју и
окружењу; избегавати алохтоне, инвазивне и алергене биљне врсте, применити
искључиво аутохтоне врсте, односно такве врсте које су биолошки постојане у
датим микроклиматским и еколошким условима.

3.4. Приказ процењених утицаја Плана на животну средину
Утицаји Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ анализирани су на релацији:
извори утицаја - утицаји - ефекти и последице. Извори утицаја на квалитет животне
средине могу бити планска решења Плана детаљне регулације, у позитивном и
негативном смислу. Вредновањем планских решења могуће је извршити вредновање
утицаја Плана на животну средину и дати процену ефеката у простору и животној
средини.

Од значаја за животну средину су решења која се односе на просторни положај
планираних намена простора и планиране инфраструктуре. Кључни извори позитивних и
потенцијално негативних утицаја су планска решења:





санација и рекултивација сметлишта на локацији „Прелићи“;
комунално и инфраструктруно опремање подручја;
избор еколошки прихватљивих пројеката и делатности;
заштита од удеса и акцидената у границама Плана.

Од значаја за животну средину су решења која се односе на санацију и рекутивацију
деградираног простора неконтролисаног сметлишта, на планирану инфраструктуру
(саобраћајну и хидротехничку, пре свега), избор планираних активности и делатности
Утицаји на животну средину, генерално, могу бити механички, физички, хемијски, а
објекат утицаја су медијуми животне средине преко којих се утицаји преносе или на која
се одражавају. У Стратешкој процени утицаја на животну средину анализирани су
следећи чиниоци животне средине:



природне вредности животне средине (ваздух, површинске и подземне воде,
земљиште,
предеоно-пејзажне
вредности,
морфолошке
и
орографске
карактеристике простора),
положајне карактеристике постојећих и планираних зона и целина.

Последице утицаја у простору и животној средини су промене особина, изгледа или
функције, а ефекти могу бити позитивни или негативни или стање без промена, што
представља карактеристике утицаја. Процена утицаја на животну средину извршена је у
односу на карактеристике утицаја које планска решења могу имати на животну средину, у
одоносу на: врсту утицаја, дужину трајања, извор и развој утицаја, реверзибилност,
могућност анулирања утицаја, трајност, континуитет, важност (значај) утицаја и степен и
карактер потребних интервенција. У односу на време трајања утицаја, дефинисани су:
привремени - повремени, дуготрајни ефекти и последице. Ефекти односно последице,
сагласно наведеној категоризацији, могу бити:


у односу на врсту утицаја - позитивни, негативни, нулти;
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у односу на дужину трајања - привремени, трајни;
у односу на развој утицаја - једноставни, кумулативни, синергетски;
у односу на извор утицаја - директни, индиректни;
у односу на реверзибилност - реверзибилни, иреверзибилни;
у односу на трајност утицаја - дуготрајан, инцидентан;
у односу на континуитет - континуалан, дисконтинуалан;
у односу на значај - изразито мали значај, мали значај, средњи значај, врло велики
значај;

Поступак оцењивања квалитета животне средине и очекиваних ефеката Плана детаљне
регулације локације “Прелићи“, вршен је на основу вредновања могућих еколошких
утицаја (позитивних и негативних). Величина утицаја представља приказ штете или
користи од процењеног деловања на квалитет ваздуха, квалитет површинских и
подземних вода, земљишта, пејзажне карактеристике просторних целина и зона,
природна и културна добра и квалитет животне средине.
Значај утицаја представља размере физичког простора који може бити изложен деловању
промена у средини. Утицаји, односно последице, према карактеристикама оцењени су
негативним или позитивним предзнаком. Утицаји, односно последице, према величини
промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак
плус на позитивне промене.
Tабела бр. 3: Критеријуми за оцењивање величине утицаја (модификована PADC методологија)
Величина утицаја

Ознака

Значење симбола

критичан, врло негативан

-3

онемогућавање функције у датом простору

већи

-2

у већој мери нарушава стање животне средине

мањи

-1

у мањој мери нарушава животну средину

нема утицаја

0

нема промена у животној средини

позитиван

+1

мање позитивне промене и утицаји у животној средини

повољан

+2

повољне промене и утицаји на квалитет животне средине

врло повољан

+3

промене битно побољшавају квалитет животне средине

Значај утицаја процењен је у односу на просторне размере на којима се може остварити
утицај планираних намена и очекиваних активности у простору подручја Плана, али и
непосредног и ширег окружења. Критеријуми за оцењивање размера утицаја Плана
детаљне регулације локације „Прелићи“ су:





локални – локацијски – утицаји на нивоу Плана детаљне регулације;
градски - утицаји од значаја за подручје града Чачка;
регионални – утицаји од значаја за ширу просторну целину – регион;
национални – утицаји од значаја за ниво Републике Србије.

Tабела бр. 4: Значај утицаја

Значај утицаја
национални
регионални

Ознака
IV
III

Опис
могући утицаји на нивоу Републике Србије
могући утицаји на ширу просторну целину

Градски ⁄ општински

II

могући утицаји на нивоу града Чачка

локални (локацијски)

I

могући утицаји на нивоу Плана детаљне регулације

Процена могућих утицаја Плана детаљне регулације локације „Прелићи“, на животну
средину обухвата:


вредновање чинилаца животне средине у поступку процене утицаја стратешког
карактера (укључујући податке о стању и квалитету ваздуха, површинских и

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације „Прелићи“

44





подземних вода, земљишта, микроклиматских карактеристика, буци и вибрацијама,
и демографским променама);
смернице и мере за превентивно деловање, спречавање и ограничавање
негативних и потенцијално негативних утицаја, спречавање просторних
конфликата (конфликти планираних намена, функција, садржаја) и увођење
еколошке компензације за увећање позитивних ефеката Плана на животну
средину;
начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја Плана
(вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија,
локација, просторно-географска област, природна добра, број изложених
становника, кумулативна и синергетска природа утицаја);

Циљ еколошког вредновања простора (просторно еколошких зона и целина) је:





процена могућих утицаја стратешког карактера у планском обухвату и територији
града Чачка;
утврђивање општих и специфичних утицаја и појава од неконтролисаног
дугогодишњег сметлишта, пре свега;
процена позитивних утицаја у простору и животној средини од планиране промене
намене у планским решењима;
процена могућих негативних ефеката по животну због карактеристика постојећег
стања, постојећих конфликата и ограничења у простору, у случају не поштовања
прописаних смерница и мера заштите и мониторинга животне средине за фазу
реализације планираних намена, односно у поступку имплементације Плана.

Стратешка процена Плана са аспекта еколошке прихватљивости и одрживости,
представља важан корак у поступку доношења одлуке за усвајање:





планираних намена,
планиране инфраструктурне опремљености,
начина коришћења ресурса,
дозвољеног степена утицаја на животну средину;

Стратешка процена Плана детаљне регулације представља вредновање са аспекта:





примењених мера превенције на планском нивоу за спречавање и минимизирање
потенцијално штетних утицаја на стање и квалитет ваздуха, површинских и
подземних вода, буке, природна и културна добра, зеленило и пејзажне вредности
и укупан квалитет животне средине;
рационалног, еколошки прихватљивог коришћења свих природних ресурса;
обавезног имплементирања мера за отклањање могућих последица стратешког
карактера у простору и животну средину;

За потребе процене утицаја, као оквир граничних капацитета животне средине подручја
Плана, коришћени су услови и подаци надлежних институција, Нацрт Плана детаљне
регулације локације „Прелићи“, док је постојеће стање дато као процена на основу
података мерења и праћења квалитета животне средине и опсервације и евидентирања
на терену.
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Табела бр.5: Вредновање примењених индикатора

ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ ИНДИКАТОРА
ОПШТИ ПРОСТОРНИ
ЦИЉЕВИ

ИНДИКАТОРИ

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ
ПОСТОЈЕЋЕ
ПЛАНИРАНО
СРЕДИНУ
СТАЊЕ

СТАЊЕ

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

1.

1.1. Ваздух





1.2. Вода


1.3. Земљиште





2.

емисије у ваздух (SO2 чађ,
NO2)
саобраћајне активности у
планском подручју и
контактним зонама
квалитет површинских и
подземних вода
pH, HPK, BPK5, органско
оптерећење, микробиолошке
карактеристике
капацитети и услови
каналисања и пречишћавања
отпадних вода
процеси деградацијe,
загађеност земљишта (pH,
опасне и штетне материје)
промена намене површина

-1/I

+1/I/II

-2/I/II/III

+1/I/II/III

-2/I

+1/I

-1/I

+1/I/II

-1/I

+2/I

-2/I/II

+1/I/II

-2/I/II

+2/I/II

0

+1/I

-1/I/II

+2/I/II

ПРЕДЕОНЕ ВРЕДНОСТИ
2.1. Степен
деградације
2.2. Уређено
зеленило
2.3. Пејзажне
карактеристике







3.

загађене микролокације,
еколошке целине и зоне
уређене зелене површине
(процентуално учешће у
структури површина)
тип предела
форланд Западне мораве
СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ

3.1.
Инфраструктурна
опремљеност
4.





саобраћај
водоснабдевање
канализација (фекална,
атмосферска)

ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Број становника



број корисника простора

Квалитет живота
становника




здравље становника
запосленост
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УСЛОВИ- ПАРАМЕТРИ

5.
5.1. Урбанистички
параметри
5.2. Бука

5.3. Отпад
5.4. Комунална
хигијена
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
КАПАЦИТЕТИ

6.



правила грађења и уређења









изложеност становништва
саобраћај,
бука
План управљања отпадом
рекултивација
неконтролисано сметлиште
ниво достигнуте комуналне
хигијене
градска норматива
контрола - мониторинг
доступност информација о
животној средини





0

+2/I/II

-1/I

+1/I

-1/I/II

+1/I/II

-1/I/II

+1/I/II

-1/I/II

+2/I/II

3.5. Начин вредновања чиниоца животне средине у поступку процене утицаја
Плана на животну средину, мере за спречавање, ограничавање и
компензацију негативних утицаја на животну средину
У циљу заштите и унапређења животне средине на планском и ширем подучју,
Стратешком проценом утицаја на животну средину су дефинисане мере за ограничење
негативних и повећање позитивних утицаја на животну средину. Мере су дефинисане на
основу процене постојећег стања природних и створених вредности, капацитета животне
средине, планираних садржаја и идентификације могућих извора загађења на подручју
обухваћеном Планом детаљне регулације и ширем подручју.
Приликом дефинисања мера заштите животне средине узета је у обзир хијерархијска
условљеност Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере заштите уграђене
смернице докумената вишег хијерархијског нивоа, које се односе на планско подручје. У
мере су интегрисани услови и мере заштите имаоца јавних овлашћења прибављених за
потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја.
3.5.1. Воде
Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама
и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране,
превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања
квалитета живота, живог света, постизања стандарда квалитета животне средине,
смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење
нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене.
У циљу спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја Плана на
површинске и подземне воде, неопходно је спроводити строге мера заштите приликом
санације и рекултивације депоније на локацији „Прелићи“. Све смернице и мере заштите
вода морају се спроводити у складу са:
Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);
Уредбом о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и
роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16 );
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање
(„Сл.гл.РС“, бр.24/14);

-
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-

Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“,
бр.50/12);
Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода
водотокова („Сл.гласник РС“, бр.96/10);
Правилником о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС“, бр.54/11);
Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);
Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних
вода („Сл. гласник СРС”, бр. 47/83 и 13/84 (исправка));
Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода
и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.
гласник РС”, бр. 74/11).

Смернице и мере за заштиту вода, приликом санације депоније:














све активности на планском подручју: радови на санацији и рекултивацији и остале
активности на планском подручју, морају се спроводити искључиво према
условима и мерама које обезбеђују заштиту површинских и подземних вода;
како би се што пре зауставило стварање процедних вода, потребно је након
планирања терена и сабијања компактором, изградити ободне канале, а преко
тела сметлишта у зони II поставити водонепропусну HDPE фолију. На тај начин
онемогућиће се продирање атмосферске воде у тело сметлишта и стварање
процедних вода;
све активности на Планском подручју морају обезбедити заштиту и очување
квалитета воде реке Западне Мораве и Атеничке реке, односно, забрањено је
свако испуштање свих категорија и типова отпадних вода, без претходног
пречишћавања;
очувати и унапредити регулацију реке одбрамбеним бедемима (повезивање
одбрамбених бедема у јединствену целину), који су планирани као пешачке
комуникације, поред основне функције заштите река од штетног дејства постојеће
депоније и поплава;
обавезно је управљање свим врстама и категоријама отпадних вода до нивоа који
одговара граничним вредностима емисије, односно до нивоа којим се не
нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента;
у случају акцидента, радове одмах обуставити и приступити одговору на удес одмах очистити запрљану површину и уклонити загађен слој земљишта како
загађујуће материје не би доспеле до подземних вода, а управљање тако
насталим опасним отпадом поверити оператеру са дозволом за управљање
опасним отпадом, уз евиденцију и Документ о кретању опасног отпада;
испитивање квалитета атмосферских вода, након завршетка радова на санацији
депоније, вршити преко овлашћене акредитоване лабораторије, у складу са
Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
такође, вршити испитивање подземних вода преко пијезометара постављених на
локацији депоније, као и испитивање квалитета површинских вода;
у циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања,
спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање
поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту
животне средине и доношење одлуке о изради/не изради Студије о процени
утицаја на животну средину за пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања
површинских вода, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08);

3.5.2. Ваздух
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју Плана детаљне регулације локације
„Прелићи“, обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих
извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио њихов утицај на
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постојећи квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну
средину. Све активности приликом извођења радова на санацији сметлишта у границама
Плана изазваће промене у простору праћене повећањем емисије у ваздух, као последицу
рада ангажоване механизације и меродавних транспортних средстава. Наведени утицаји
на квалитет ваздуха су временски и просторно ограничени на локацију и транспортним
рутама. Све смернице и мере заштите ваздуха морају се спроводити у складу са:




Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13);
Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник
РС”, бр.111/15);
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13);

Смернице и мере заштите ваздуха:














обавеза Носиоца Пројекта је да примени најбоље доступне технологије у процесу
управљања отпадом;
санација, техничка и биолошка рекултивација овог простора и управљање
депонијским гасом, се мора извршити у складу са пројектом санације и
рекултивације;
за време извођења радова рада на санацији биотрнови ће бити повезани са
системским контејнером у коме се налази и јединица за одређивање квалитета
гаса која ради континуално; на овај начин ће подаци о квалитету гаса за време
трајања процеса константно бити доступни;
формирати појас заштитног зеленила око комплекса, избор садног материјала
прилагодити функцији заштите од аерозагађења. У избору материјала избегавати
алохтоне, инвазивне и алергене врсте;
комплекс пејзажно уредити и извршити озелењавање слободних површина
аутохтоним декоративним врстама дендрофлоре, у складу са Планом
озелењавања, микролокацијским захтевима и урбанистичким параметрима;
заштиту ваздуха од загађивања спроводити на основу програма мониторинга, са
мерним местом за праћење квалитета ваздуха, који мора бити интегрални део
мониторинга квалитета ваздуха на подручју града Чачка;
обезбедити доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета
ваздуха;
Носилац Пројекта је дужан да врши контролу квалитета ваздуха на емитеру из
постројења за спаљивање депонијског гаса;
прашина која ће се стварати при манипулацији са инертним материјалом, уклања
се влажењем (прскањем) материјала;
за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху
оператер је дужан да предузме техничко-технолошке мере или да обустави
технолошки процес, како би се концентрације загађујућих материја свеле у
прописане вредности;
у циљу контроле животне средине и заштите ваздуха од загађивања, у границама
Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката,
површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС",бр. 114/08) покренути поступак
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне
средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на
животну средину.

3.5.3. Земљиште
Загађење земљишта на подручју Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ може
бити последица вишегодишњег депоновања отпада хетерогеног састава (комунални,
грађевински, баштенски, амбалажни). Опште мере заштите земљишта обухватају систем
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праћења квалитета земљишта (систем заштите земљишног простора) и његово одрживо
коришћење, које се остварује применом мера системског праћења квалитета земљишта:



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

Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са:
-

Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл.
гласник РС”, бр.23/94);
Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за
израду ремедијационих програма („Сл.гласник РС“, бр.88/10).

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације:





санација и рекултивација депоније се мора спровести у складу са прописаним
урбанистичким параметрима, правилима уређења и правилима грађења
прописаних Планом детаљне регулације локације „Прелићи“;
по завршетку процеса санације и рекултивације, простор рекултивације мора бити
уређен, нивелисан и озелењен, у складу са планом озелењавања;
успоставити мониторинг квалитета земљишта на подручју Плана детаљне
регулације,
у циљу контроле животне средине на локацији, прописивања, спровођења и
контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање поступка
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне
средине и доношење одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на
животну средину за планиране пројекте;

3.5.4. Заштита и унапређење природе, биодиверзитета, предела и пејзажа
Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности
као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности, економских и
друштвених развојних планова, програма, пројеката са одрживим коришћењем
обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних екосистема и
природне равнотеже.
Према Решењу о условима заштите природе 03 бр.020-1333/20 од 06.07.2015., Завода за
заштиту природе Србије, и на основу увида у Централни регистар заштићених природних
добара Србије, утврђено је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног
подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у обухвату
еколошке мреже, нити у простору евидентираног природног добра. Планирани радови
нису у супротности са донетим прописима и документима из области заштите природе.
Мере заштите природе ће се спроводити у складу са:
-

Законом о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16);
Законом о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима
станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним
типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл.гласник РС“,
бр.35/10);

Смернице и мере заштите којих се треба придржавати:



предвидети потпуно инфраструктурно опремање по највишим еколошким
стандардима;
Носилац Пројекта је у обавези да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине
уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација;
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очувати, унапредити и одржавати постојеће водно земљиште око реке Западне
Мораве, као и влажна станишта;
уређење обала водотока (поплочавање, бетонирање), свети на неопходан
минимум, односно, изграђене деонице на сваких 100 m прекидати мањим зеленим
површинама;
формирти одговарајуће заштитне зелене појасеве, од листопадних и четинарских
врста, спратне конструкције, почев од травног покривача, преко шибља до дрвећа
густе крошње, дуж границе зоне рекултивације и енергетско рециклажног
дворишта;
предвидети максимално очување и заштиту околног земљишта, високог зеленила
и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабла);

3.5.5. Нејонизујуће зрачење
Стратешком проценом нису разматрани утицаји нејонизујућег зрачења јер нису
карактеристични за предметну делатност, те се не очекују негативне последице у
животној средини.
3.5.6. Бука и вибрација
Емисија буке ће пратити све радове у току санације и рекултивације сметлишта на
локацији „Прелићи“. Како би негативни утицаји буке у фази реализације били сведени у
границе прихватљивости, морају се поштовати смернице и мере превенције, спречавања,
отклањања и заштите од штетних ефеката буке по живот и здравље локалног
становништва у зонама утицаја и квалитета животне средине окружења.
Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се у складу са:





Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
88/10);
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини („Сл. гласник РС”, бр.75/10);
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр.
72/10);
Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу
буке („Сл. гласник РС”, бр.72/10);

Смернице и мере заштите од буке и вибрација








Носиоци пројеката који у обављању делатности емитују буку, одговорни су за
сваку активност којим се проузрокује ниво буке виши од прописаних граничних
вредности;
Носиоци пројеката генератори буке су у обавези да примењују мере техничке
заштите од буке за све објекте и делатности генераторе буке;
омогућити исправан рад опреме и уређаја, спровођењем превентивног одржавања
у складу са препорукама произвођача, и на тај начин обезбедити да ниво буке
буде у складу са пројектованим вредностима;
обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/или природних) према
зонама утицаја;
Носилац Пројекта је у обавези да преко овлашћене акредитоване лабораторије
изврши контролно мерење нивоа буке на граници комплекса, при пуној радној
ангажованости постројења за управљање отпадом, у складу са одредбама
Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Сл. гласник РС” бр. 72/10);
извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при прописаним
условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за заштиту од буке
(атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке);
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мерење буке врше стручне институције, овлашћене од стране ресорног
министарства задуженог за послове заштите животне средине које уједно и
прописује услове и методологију мерења буке;
у циљу контроле животне средине и заштите подручја, становништва и екосистема
од прекомерне буке, у границама Плана, при имплементацији и реализацији
планираног пројекта, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,бр. 114/2008)
покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом
за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије
о процени утицаја на животну средину.

3.5.7. Управљање отпадом
Мере управљања отпадом дефинисане су на основу смерница из докумената вишег реда
као и на основу процењене количине и карактера отпада који ће настајати на подручју
Плана. Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора бити заснован на
укључивању у систем локалног концепта управљања отпадом, преко Локалног плана
управљања отпадом града Чачка, као и на примени свих неопходних организационих и
техничких мера којима би се спречили потенцијални негативни утицаји на квалитет
животне средине.
Депоновање отпада на територији града Чачка је до 2012. године решавано
неконтролисано, на несанитарној депонији. Садашње управљање чврстим комуналним
отпадом спроводи се употребом изграђене трансфер. Сакупљени отпад се из града
довози до трансфер станице, пребацује у велике контејнере и припрема за даљи
транспорт до санитарне депоније „Дубоко“ - Ужице. ЈКП „Комуналац“ прикупља и
транспортује отпад до трансфер станице, а остало је у ингеренцији РП „Дубоко“ - Ужице.
Управљање отпадом на подручју Плана мора бити део интегралног управљања отпадом
на локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у складу са:
-

Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16);
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр.36/09);
Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник
РС” бр.56/10);
Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Сл. гласник РС”, бр.92/10);
Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за
његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.114/03);
Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије („Сл. гласник РС”, бр.98/10);

Смернице и мере управљања отпадом:






прикупити сву количину расутог отпада по околини, која настаје као последица
рада на локацији;
у условима у којима долази до повећаног стварања прашине редовно врши
орошавање у зони радова и приступних путева;
да би се спречили и ублажили утицаји настанка отпада током извођења радова на
санацији и рекултивацији сметлишта, обавеза Носиоца Пројекта је да све врсте и
категорије отпада и отпадних материјала, у складу са Законом о управљању
отпадом („Сл гласник РС“, бр.36/09, 92/10 и 14/16) и подзаконским актима из ове
области, сакупља, разврстатава и одлаже на за то предвиђену и обележену
локацију до коначног одлагања на депонији „Дубоко“ - Ужице;
опасан отпад који може настати на градилишним локацијама (отпадно уље)
прикупљати и безбедно чувати у затвореним посудама на посебно одређеном и
обележеном месту у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”,бр. 92/10) и уступати на даљи
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третман оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз
обавезну евиденцију (документ о кретању отпада);
забрањено је неконтролисано спаљивање отпада и отпадних материја на локацији;
у циљу контроле животне средине у границама Плана, при имплементацији и
реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”,бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну
средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења
одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

3.5.8. Мере заштите од удеса и удесних ситуација
На планском подручју постоји вероватноћа појаве удесних ситуација. У свим фазама
имплементације Плана обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања узрока,
контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите водотока реке Забава,
животне средине и здравља људи.
Акцидентна ситуација која може настати на локацији „Прелићи″ у току санације и
рекултивације сметлишта, а може се предвидети је пожар и просипање, изливање и
процуривање нафте и нафтних деривата. Пожар који би настао на локацији био би
локално и временски ограничен, без могућности ширења ван граница комплекса и са
малим потенцијалним утицајем на животну средину и здравље локалног становништва.
Заштита од удеса и удесних ситуација на подручју Плана спроводиће се у складу са:








Законом о заштити од пожара (,,Сл. Гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15);
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара („Сл.лист СРЈ”, бр. 81/95);
Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона („Сл.лист СФРЈ”, бр. 53/88, 54/88 и 28/95);
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
(„Сл.лист СФРС”, 30/91);
Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву
пожара („Сл.лист СРЈ”, бр. 87/93);
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр.11/96);
Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву
пожара („Сл. лист СРЈ”, бр.87/93);

Приликом пројектовања и извођења радова у свему се придржавати Услова бр.2177519/15 од 29.06.2015. године издатог од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације Чачак.
Мере заштите животне средине и одговор на удес:




у случају просипања, процуривања нафте, нафтних деривата и уља, као акцидента
који се може јавити приликом земљаних радова на реализацији планских решења,
приликом допремања и складиштења за потребе одржавања машинске опреме,
потребно је одмах приступити санацији терена на локацији, а отпад настао
санацијом паковати у непропусну бурад (посуде) са поклопцем и поступати према
одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и
14/16); тако настали отпад се предаје овлашћеном оператеру који поседује
дозволу за управљање опасним отпадом на даљи третман, уз обавезну евиденцију
о преузимању отпада; применом превентивних мера заштите, коришћењем
исправне механизације, ризик од потенцијалног просипања или процуривања
нафтних деривата и потенцијална контаминација земљишта је сведен на минимум;
анагажовати исправну механизацију, а управљање средствима поверити за то
обученим радницима; сервисирање механизације на локацији није дозвољено;
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у случају пожара, треба предузети следеће: приступа се почетном гашењу пожара,
заустављање угроженог уређаја и искључивање електричне енергије, пожар
пријавити обезбеђењу/ватрогасној јединици, предузети све мере за спречавање
ширења пожара на суседне објекте-уређаје, покренути евакуацију људи из
угроженог дела;
при реаговању у случајевима опасности, обавезно је коришћење адекватне
заштитне опреме (заштитно одело, обућа, наочаре, рукавице, маске);
нису дозвољене никакви захвати (оправке и сервис) на машинама и инсталираној
опреми док је иста у фази рада; сервисирање средстава рада се мора поверити
обученим лицима за ту врсту делатности;
механизација за санацију треба да поседује хватач варница на издувном систему,
као и да буде опремљена покретним апаратом за гашење почетних пожара;
забрањено је пушење и рад са отвореним пламеном током препакивања, монтаже
инсталације за дегазацију и када је уочено вентилирање (евакуација) гаса из
депоније;
приликом извођења радова на депонији, изнад тела депоније може доћи до
стварања запаљиве и експлозивне смеше метана и других гасова из депоније и
ваздуха. Због тога треба на градилишту предузети све потребне мере да у
угроженој зони не дође до појаве отвореног пламена, варница или других
узрочника високе температуре у циљу избегавања акцидентних ситуација. На
депонији треба да стоји упозорење "ГАС - ЗАБРАЊЕН ПРИЛАЗ ОТВОРЕНИМ
ПЛАМЕНОМ";
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4.0. Смернице за ниже хијерархијске нивое
Еколошка процена Плана детаљне регулације за предметно подручје представља основ
за вредновање простора при избору Пројекта и предлога мера за заштиту животне
средине, а у циљу даљег одрживог развоја.
Обавезујућа смерница Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза
Носиоца Пројекта да се надлежном органу обрати Захтевом за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину.
У складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
("Службени гласник РС",бр. 114/08), потребно је покренути поступак процене утицаја на
животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења
одлуке о поступку процене утицаја на животну средину, односно одлуке о изради/не
изради Студије о процени утицаја на животну средину.
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5.0. Програм праћења стања животне средине у току спровођења
Плана (мониторинг)
Основни циљ мониторинг система је да се обезбеди, правовремено реаговање и
упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и потпунији увид у
стање основних чинилаца животне средине и утврђивање потреба за предузимањем
додатних мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења.
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.
Циљеви мониторинга (праћења стања) животне средине на подручју Плана су:






заштита здравља становништва,
заштита подземних и површинских вода,
очување квалитета земљишта,
очување квалитета ваздуха,
стварање услова за оцењивање стања животне средине на подручју Плана на
основу резултата мерења.

Монторинг животне средине на подручју Плана детаљне регулације локације „Прелићи“,
обухвата:





праћење квалитета ваздуха,
праћење квалитета подземних вода,
праћење квалитета земљишта,
праћење нивоа буке.

Мониторинг квалитета ваздуха, врши се у циљу утврђивања концентрација загађујућих
материја у ваздуху. На основу обављених анализа утврђује се стање и на основу које се
предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха. Мерна места за праћење квалитета
ваздуха од значаја за подручје Плана детаљне регулације организовати тако да
представљају релевантне тачке, што ће бити дефинисано у поступку процене утицаја на
животну средину. Мониторинг квалитета ваздуха вршиће се у складу са Законом о
заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 10/13) и релевантних подзаконских аката.
Уколико дође до повећаних концентрација загађујућих материја (SO2, NO2,, чађ, итд.)
потребно је благовремено обавестити надлежне органе како би се примениле додатне
мере заштите животне средине.
Мониторинг квалитета подземних вода, циљу праћења стања загађености вода, врши
се систематско испитивање квалитета површинских и подземних вода, преко овлашћених
акредитованих институција. На сметлишту постоје три активна пијезометра и то два у
зони 1 и један у зони 2. У зони 2 биће постављена још два нова пијезометра, како би се
пратио квалитет подземних вода на површини целог сметлишта. У зони I, у току процеса
убрзаног контролисаног отплињавања и санације потребно је вршити испитивања
квалитета подземних воде једном у три месеца, а по завршетку радова и рекултивације
испитивање квалитета подземних вода вршити једном у 6 месеци. Како би се пратио
квалитет подземних вода у зони II потребно је узимати узорке воде на 6 месеци у току
трајања процеса спаљивања депонијског гаса на бакљи што треба наставити у истом
временском размаку и по завршетку процеса. Мониторинг отпадних вода се утврђује у
поступку процене утицаја на животну средину.
Мониторинг квалитета земљишта обухвата праћење стања земљишта и промена у
оквиру физичко-хемијских и макробиолошких карактеристика. Мониторинг вршити преко
овлашћене акредитоване лабораторије, а у складу са Уредбом о програму систематског
праћења квалитета земљишта, индикатрорима за оцену ризика од деградације земљишта
и методологији за израду ремедијационих програма (Сл. Гласник РС, бр. 88/10).
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Мониторинг нивоа буке је потребно вршити у зони најближих стамбених објеката где је
утицај буке највећи. Не очекује се да би током извођења радова на санацији и
рекултивацији сметлишта могло доћи до прекорачења дозвољених нивоа буке. Ниво буке
у животној средини се контролише системским мерењем буке које обезбеђује град.
Мониторинг буке вршиће овлашћене институције, а у складу са Законом о заштити од
буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр.36/09 и 88/10) и важећим подзаконским
актима.
Мониторинг животне средине на подручју Плана мора бити интегрални део мониторинга
града Чачка, у складу са захтевима за рекултивисане површине, а према усвојеном плану
мониторинга.

5.1. Права и обавезе надлежних органа













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

Обавезе носиоца планираних пројеката:




Носиоци планираних пројеката, по усвајању Плана и исходовању Информације о
локацији, у обавези је да покрене поступак процене утицаја на животну средину,
подношењем Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС, бр”.135/04, 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС",бр. 114/08);
На основу Решења да је потребна процена утицаја на животну средину и израда
Студије о процени утицаја на животну средину/да није потребна процена утицаја

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације „Прелићи“

57




на животну средину, носилац планираног пројекта дужан је да испоштује
процедуру на овом хијерархијском нивоу;
Носилац планираног пројекта дужан је да, све мере превенције, спречавања,
контроле, заштите и мониторинга животне средине прописане у процедури
процене утицаја, примени и поштује;
Надлежни орган задужен за инспекцијске послове дужан је да врши инспекцијски
надзор и контролу над спровођењем мера заштите животне средине.

5.2. Поступање у случају неочекиваних негативних утицаја
Ако у било којој фази имплементације предметног Пројекта дође до појаве утицаја који су
непредвиђени или неочекивани, а имају негативног ефекта на реализацију Плана или
животну средину неопходно је поступак Стратешке процене утицаја поновити.
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6.0. Приказ коришћене методологије
Стратешке процене утицаја

и

тешкоће

у изради

Приказ примењене методологије
Основни методолошки приступ израде и садржај Стратешке процене утицаја на животну
средину (Извештаја о СПУ) дефинисан је Законом о Стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10). За поступак процене утицаја и
израду Стратешке процене утицаја (Извештаја о стратешкој процени) на животну средину
Плана детаљне регулације локације „Прелићи“, коришћена је методологија процене
животне средине „Rapid Urban Environmental Assessment” са елементима еколошког
вредновања за просторни и урбани развој „MeV Urban Environmental Assessment” модел:






прикупљање информација и података о простору,
вредновање стања према могућим, очекиваним и процењеним утицајима,
приказ и процена утицаја предложених варијантних решења,
дефинисање мера заштите животне средине и програма мониторинга,
интеграција и имплементација смерница стратешке процене утицаја у План.

Примењена методологија заснована је на вредновању животне средине у границама
Плана, процени стања локалног, републичког и глобалног значаја („MeV Urban
Environmental Assessment”). Ток процене стања животне средине за подручје Плана,
представљен је проценом постојећег статуса, стања и вредности животне средине у
анализираним границама на основу чега је дата еколошка матрица са смерницама за
просторно-еколошко планирање. Полазни критеријуми за одређивање могућих
карактеристика утицаја су:





просторни обухват утицаја,
вероватноћа појаве потенцијално негативних утицаја,
трајање, учесталост и могућност понављања утицаја,
могућност међусобног заједничког деловања више различитих утицаја из једног
или више извора.

За процену ризика за стање осетљивих и повредивих медијума животне средине, пре
свега и нарочито подземних вода, земљишта, форланда Западне Мораве и Атеничке
реке, коришћене су и методе дате у препорукама и упутствима Светске здравствене
организације (WHO).
Стратешка процена утицаја се ради у фази усвојене Одлуке о изради Плана детаљне
регулације, и Нацрта Плана за вредновање могућих варијантних решења и избор најбоље
понуђене варијанте са аспекта заштите и побољшања квалитета животне средине у
границама Плана, очувања здравља становништва, заштите културних добара,
природних и предеоно-пејзажних вредности подручја.
Тешкоће приликом израде Стратешке процене утицаја на животну средину
У процесу израде Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације локације „Прелићи“ - Извештаја о СПУ, нису уочене битне тешкоће које би
утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера Плана детаљне
регулације на животну средину. За оцену стања животне средине извршена је процена,
на основу увида на терену, услова надлежних институција и имаоца јавних овлашћења,
постојеће просторно-планске документације, природних карактеристика просторно еколошке целине, као и података постојеће студијске, пројектне и друге доступне
документације.
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7.0. Приказ начина одлучивања за избор предложеног Плана
У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10 и
24/11, 121/12, 42/13 (УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14 и 145/14), донета је Одлука о
изради Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ бр. 06-213/14-I од 16.12.2014.
године („Сл. лист града Чачка“, бр. 18/14) и Решење о приступању Стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације „Прелићи“, бр. 501296/14-IV-2-01 од 19.11.2014. године, којим је утврђена обавеза израде Стратешке
процене утицаја Плана на животну средину - Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације локације „Прелићи“.
У складу са Решењем, приступило се изради Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације, у фази Раног јавног увида, са поступком кроз Нацрт
Плана детаљне регулације.
Стратешка процена утицаја је текла паралелно са израдом Нацрта Плана, а Извештај о
Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину представља саставни део Плана.
Обавезујуће смернице Стратешке процене утицаја (Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину) за нижи хијерархијски ниво је обавеза носиоца
пројеката, да за планирани пројекат, пред надлежним органом градске Управе града
Чачка, покрене поступак процене утицаја Захтевом за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину за планирану санацију и рекултивацију депоније, у складу са
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС",бр. 114/08).
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8.0. Закључци о Стратешкој процени утицаја на животну средину
Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације
„Прелићи“, је процес који ће обезбедити:




приказ утицаја планираних намена и садржаја на стање и вредности животне
средине у границама обухвата Плана и непосредном окружењу;
имплементацију обавезујућих еколошких смерница, мера превенције и спречавања
негативних утицаја као и план мера заштите и мониторинга животне средине у
Плану детаљне регулације;
примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације
Плана, односно у поступку реализације планираних пројеката на нижем
хијерархијском нивоу

Изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
приступило се на основу Решења о приступању Стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације локације „Прелићи“, бр. 501-296/14-IV-2-01 од
19.11.2014. године.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације локације „Прелићи“, интегрише
еколошке, социјално-економске и био-физичке сегменте животне средине, повезује,
анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава План ка
решењима која су, пре свега, од интереса за вредности и квалитет животне средине.
Анализа и процена потенцијалних утицаја стратешког карактера превентивно делује у
смислу спречавања еколошке штете у простору планског документа, директно и шире
просторне целине индиректно.
На нивоу Плана детаљне регулације локације „Прелићи“, процењени су потенцијални
утицаји планираних намена и ефекти на животну средину, укључена је јавност и
заинтересоване институције и имаоци јавних овлашћења у процес одлучивања, а
приликом доношења коначне одлуке биће узети у обзир добијени резултати и укључени у
Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана.
На основу вредновања Нацрта Плана процењује се да планиране намене и
имплементација Плана неће импликовати битне неповољне, еколошки неприхватљиве
ефекте по природне вредности и животну средину. Такође разраду Плана пратиће
обавеза или одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја за све пројекте за
које се утврди да постоји могућност изазивања негативних утицаја на стање у простору,
стање природних вредности, заштићених природних вредности, и културних добара,
стање животне средине и здравље становника.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације локације „Прелићи“, (Извештај о
Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину) представља саставни део Плана
детаљне регулације. Услови заштите животне средине прописани Стратешком проценом
утицаја су саставни део информације о локацији и локацијских услова.

9.0. Други подаци од значаја за Стратешку процену утицаја
Нема других података који би били од значаја за Стратешку процену утицаја.
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Прилози:
























Одлука о изради Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ бр. 06-213/14-I од
16.12.2014. године („Сл. лист града Чачка“, бр. 18/14);
Решење о приступању Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације локације „Прелићи“, бр. 501-296/14-IV-2-01 од 19.11.2014.
године;
Решење 03 бр. 020-1333/2 од 06.07.2015. године, Завод за заштиту природе
Србије, Београд;
Решење бр. 884/3 од 28.09.2015. године, Завод за заштиту споменика културе,
Краљево;
Услови бр. 5206 од 30.06.2015. године, „Електродистрибуција”, Чачак;
Услови бр. 0-1-2-95/1 од 10.07.2015. године, ЈП „Електромрежа Србијe”, Београд;
Обавештење бр. 05-1627/15-02 од 03.07.2015. године, РЕМ-регулаторно тело за
електронске медије;
Обавештење бр. 1-01-3491-501/15/, од 03.08.2015. године, РАТЕЛ Београд;
Услoви бр. 224905/2-2015 од 01.07.2015. године, „Телеком Србија” Предузеће за
телекомуникацијe а.д, Регија Крагујевац, ИЈ Чачак;
Услoви бр. 18021/2-2017 од датума 06.02.2017. године, „Телеком Србија”
Предузеће за телекомуникацијe а.д, Регија Крагујевац, ИЈ Чачак;
Услови бр. 06-03/8453 од 05.04.2016. године, „СРБIЈАГАС”, Нови Сад;
Услови бр. 07-3669/2 од 29.07.2015. године, ЈВП „Србијаводе”, Чачак;
Услови бр. 4181-12/34 од 22.06.2015. године, ЈКП „ВОДОВОД”, Чачак;
Обавештење
бр.
922-3-41/2015
од
24.06.2015.
године,
Републички
хидрометереолошки завод, Београд;
Услови бр. 5-94 02-362/15 од 23.06.2015. године, Републички сеизмолошки завод,
Београд;
Услови бр. 501-93/2015-IV-2-01 од 10.07.2015. године, Служба за заштиту животне
средине, Градска управа за урбанизам града Чачка;
Услови бр. 530-53-687/2015-10 од 03.07.2015. године, Министарство здравља,
Републичка санитарна инспекција, Одељење Чачак;
Услови бр. 2161-02 од 09.07.2015. године, Министарство одбране, Сектор за
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру;
Услови бр. 217-7519/15 од 29.06.2015. године, Република Србија, МУП Чачак,
сектор за ванредне ситуације;
Услови бр. 409 од 19.01.2017. године, ЈКП Чачак – Јавно предузеће за грејање и
одржавање зграда;
Услови бр. 2016-8306/2 од 20.01.2017. године, ЈП „Пошта Србије” Београд;
Регионална јединица „Краљево - Чачак» Подручна јединица Чачак;
Услови бр. 6025 од 03.09.2015. године, ЈКП „Комуналац”;
Услови бр. 2222/15-1-01 од 10.08.2015. године, Управа за локални економски
развој, град Чачак;

Графички прилози:
Еколошка валоризација простора;
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