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Законом о стратешкој процени утицаја („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04, 88/10) 
дефинисана је обавеза спровођења поступка стратешке процене утицаја на животну 
средину за планове и програме из области урбанистичког или просторног 
планирања. 
Стратешка процена утицаја на животну средину је инструмент којим се описују, 
вреднују и процењују могући значајни утицаји планских решења на животну средину 
до којих може доћи имплементацијом плана, у овом случају Плана детаљне 
регулације, и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину и 
здравље људи. У савременом планирању простора, увођењем Извештаја о 
стратешкој процени утицаја, еколошка димензија прожима читав процес израде 
планских докумената и интегрисана је у планска решења, чиме планови постају 
квалитетнији и усклађенији са концептом одрживог развоја.  
Применом стратешке процене утицаја у планирању отвара се простор за 
сагледавање насталих промена у простору и уважавање потреба предметне 
средине. Планирање подразумева развој, а нова стратегија одрживог развоја 
захтева заштиту животне средине.  
Ако пројектна анализа није била у могућности да усмерава развој  услед њене 
ограничене улоге у планирању, примена анализе би требало да омогући 
постављање једног новог система вредности, уз уважавање сазнања о нарушеном 
природном систему.  
Стратешка анализа интегрише социјално–економске и биофизичке сегменте 
животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих 
интересних сфера и усмерава политику, план или програм ка решењима, која су пре 
свега од интереса за животну средину. Спровођење стратешке процене животне 
средине заснива се на следећим основним начелима: 
•  што раније укључивање стратешке анализе у процес израде политика, планова и 
програма, а свакако пре него што се донесу коначне одлуке; 
• испитивање еколошких ефеката алтернативних решења, што ће помоћи да се 
утврди како промене политика, планова или програма могу смањити еколошки ризик; 
•  флексибилност – методологија спровођења стратешке анализе није универзално 
прописана, већ се на основу општих препорука примењује методологија прилагођена 
конкретним; 
• обухват анализе могућих еколошких ефеката треба да буде у сагласности са 
размерама очекиваних ефеката; 
• користити постојеће механизме за анализу еколошких ефеката, укључујући јавност, 
вредновати учинак анализе и припремити извештај са резултатима.   
Израда предметног извештаја законски је регулисан применом Закона о животној 
средини и Закона о стратешкој процени („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 88/10) што 
отвара могућност усклађивања овог процеса са поступком припреме и израде 
планских докумената. Наведени Закон о СПУ урађен је у складу са основним 
смерницама које су прописане  Директивом Европског парламента и Савета од 
27.6.2001. (Директиве 2001/42/Е3), као и у складу са Протоколом о Стратешкој 
процени утицаја усвојеног 2003.г. у Кијеву која инсистира на вредновању нацрта 
планова и програма са аспекта последица на животну средину, уз ефикасно и 
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транспарентно укључивање заинтересоване јавности већ у фази одлучивања о 
потреби израде предметног извештаја. Током израде извештаја о СПУ омогућено је 
правовремено интегрисати еколошке аспекте у процес дефинисања планских 
решења (током целокупног поступка израде плана), на основу чега се добија 
могућност избора најповољнијег варијантног решења (уколико је више њих 
предложено) и формирања просторно – урбанистичког плана у складу са концептом 
одрживог развоја.  
Носилац израде извештаја о стратешкој процени на животну средину Плана 
детаљне регулације је предузеће „УРБАНПРОЈЕКТ“ А.Д. Чачак. У изради извештаја 
ангажоване су одговарајуће струке за поједине области које разматра Стратешка 
процена утицаја на животну средину, а у циљу добијања што потпунијег и 
квалитетнијег извештаја. 
Једна од предности израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину огледа се у томе што процедура израде Извештаја прати процедуру израде 
Плана детаљне регулације, што пружа могућност ефикаснијег утицаја на планска 
решења и благовремено достављање евентуалних примедби и сугестија у циљу 
унапређења и заштите животне средине. 
Основне фазе израде Стратешке процене утицаја 
Израда Стратешке процене утицаја на животну средину одвија се у три фазе: 
1. одлучивање о потреби израде Стратешке процене утицаја 
2. израда извештаја о Стратешкој процени утицаја 
3. давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја 
Прва фаза у процедури израде Стратешке процене утицаја је припремна фаза и 
обухвата: 
1) одлучивање о пореби израде Стратешке процене утицаја (у надлежности органа 
надлежног за припрему плана, а по претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите животне средине); 
2) доношење Одлуке о изради Стратешке процене утицаја; 
3) избор носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја; 
4) укључивање заинтересоване јавности, органа и организација; 
5) доношење Одлуке о потреби или непостојању потребе за израду Стратешке 
процене утицаја (објављује се у у Службеном гласнику или гласилу јединице 
локалне самоуправе). 
Друга фаза подразумева израду Извештаја о Стратешкој процени утицаја на 
животну средину који мора бити међусобно усклађен са проценама утицаја пројеката 
на животну средину, као и плановима и програмима заштите животне средине. 
Садржина Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације на 
животну средину је у складу са чланом 5. Закона о Стратешкој процени утицаја и 
садржи: 
1) кратак преглед садржаја и главних циљева плана или програма и однос са другим 
плановима и програмима; 
2) опис постојеђег стања животне средине и њеног могућег развоја, уколико се план 
или програм не реализују; 
3) идентификацију подручја за која постоји могућност да буду изложена значајном 
ризику по животну средину и карактеристике животне средине у тим подручјима; 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР – ДРЖАВНИ ПУТ IA РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763) БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ – 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – ПРЕЉИНА – ЧАЧАК – ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ 

АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ 

 

3 

 

4) постојећи проблеми у погледу животне средине у вези са планом или програмом, 
укључујући нарочито оне које се односе на области које су посебно значајне за 
животну средину, као што су станишта биљног и животињског света са аспекта 
њиховог очувања ; 
5) општи и посебни циљеви заштите животне средине установљени на државном 
или међународном нивоу, који су од значаја за план или програм и начин на који су 
ови циљеви, као и сви остали аспекти од значаја за животну средину били узети у 
разматрање у процесу припреме; 
6) могуће значајне последице по здравље  људи и животну средину, укључујући 
факторе као што су биолошка разноврсност, становништво, фауна, флора, 
земљиште, вода, ваздух, климатски чиниоци, материјални ресурси, културно 
наслеђе, укључујући архитектонско и археолошко наслеђе, пејзаж и међусобни 
однос ових фактора; 
7) мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања, у највећој 
могућој мери, било ког значајног негативног утицаја на здравље људи и животну 
средину до кога доводи реализација плана и програма; 
8) преглед разлога који су послужили као основа за избор варијантних решења која 
су узета у обзир, као и опис начина процене, укључујући и евентуалне тешкоће до 
којих се приликом формулисања тражених података дошло (као што су технички 
подаци или непостојање кnow-how); 
9) приказ могућих значајних прекограничних утицаја на животну средину; 
10) опис програма праћења стања животне средине, укључујући и здравље људи у 
току реализације плана или програма (мониторинг); 
11) закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности. 
Трећа фаза обухвата поступак одлучивања о (не) давању сагласности предметног 
извештаја и обухвата: 
1) укључивање заинтересоване јавности, органа и организација; 
2) излагање предметног извештаја на јавни увид и одржавање јавне презентације 
извештаја од стране обрађивача; 
3) оцена извештаја о стратешкој процени утицаја; 
4) давање сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја (од стране 
надлежног за послове заштите животне средине). 
 
 

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

1.1. Правни и плански основ 

 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор – 
државни пут IA реда ознаке A2 (763) Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи 
Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у 
функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију 
града Чачка до Прељине (у даљем тексту: План детаљне регулације) садржан је у: 
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- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 
- одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС 
132/2014 и 145/2014-УС). 
- Одлуци о приступању изради ПДР-а („Службени лист града Чачка“ бр. 08/18). 
 
Плански основ: 
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је  Просторни план подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора Београд Јужни Јадран, деоница 
Београд – Пожега („Службени гласник РС“, бр. 37/06 и 31/10) (у даљем тексту: 
ППППН). 
 

Правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја представља:   
 
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 - 
одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС 132/2014 
и 145/2014-УС), 
- Закон о стратешкој процени утицаја („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04, 88/10) којим је 
дефинисана обавеза спровођења поступка стратешке процене утицаја на животну 
средину за планове и програме из области урбанистичког или просторног 
планирања, 
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор – 
државни пут IA реда ознаке A2 (763) Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи 
Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у 
функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију 
града Чачка до Прељине, чији је саставни део решење о приступању изради 
Стратешке процене утицаја на животну средину, број 350-17/2018-IV-2-01, како се 
наводи у члану 11.    
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 
закон, 72/09-др. закон,88/10, 43/11-одлука УС, 14/16), 
као и други закони и подзаконска акта везана за област заштите природе и животне 
средине наведени у поглављу XV. 
 
Плански основ за израду  стратешке процене утицаја представља нацрт Плана 
детаљне регулације за инфраструктурни коридор – државни пут IA реда ознаке A2 
(763) Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – 
Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за 
деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до 
Прељине, Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
Београд Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега („Службени гласник РС“, бр. 37/06 
и 31/10). 
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1.2. Кратак преглед садржаја и циљева плана и његов однос са другим 
плановима  

 

Обухват и граница Плана детаљне регулације 
 

Граница између К.О. Соколићи и К.О. Брђани чини северну границу Плана. Одавде 
наставља даље ка истоку западном границом катастарских парцела: 48/2, 48/3, 48/1, 
51/1 одакле се креће преко југоисточном границе к.п. 51/1 и даље наставља све до 
к.п. 50/2 све К.О.Соколићи. Потом прати северну границу к.п. 50/2 и наставља 
западном границом катастарских парцела: 50/2, 66/1, 75/1, 74/1 све К.О.Соколићи. 
Граница даље наставља јужном границом катастарских парцела: 74/1, 75/1, 66/1, 
65/2, 64/2 па западном границом к.п. 818 затим северном границом к.п. 65/4, 66/4, 
72/1, 73/1 све К.О. Соколићи. Одавде наставља западном границом к.п. 73/1, 560/2, 
559/2, 561/1, 558/2, 571/8, 563/1, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 571/7, 556/2, 555/2, 
554/2, 572/1, 580/2, 581/2, 583/2, 558/3, 584/2, 592/1, 593/1, 594/1, 594/4, 600/1, 601/1, 
810/5, 617/3, 616/1 па настављајући њеном границом све до к.п. 614/5 К.О. Соколићи. 
Даље се граница креће јужним деловима к.п. 614/5, 617/7, 810/5 настављајући преко 
602/2 ка к.п. 810/3 па преко северних граница 614/2 и 614/1 све К.О. Соколићи.  
Граница плана затим прати западну границу к.п 614/1, 6143/3, 622/5, 622/6, 623/4, 
625/3, 636/5, 635/4, 635/2, 634/2, 638/1, 638/6, 638/7, 645/2, 819/5 све К.О. Соколићи 
па се наставља такође западним границама к.п. 2289/5, 67/3, 67/4 све К.О. Прељина 
настављајући даље преко к.п. 66/1 и југоисточне границе 2289/5 такође К.О. 
Прељина. Граница се потом враћа у К.О. Соколиће пратећи југоисточну границу к.п. 
819/5, 644/6, 643/1, 819/3 да би потом ишла источном границом к.п. 2289/3 К.О 
Прељина.  
Потом наставља североисточним границама к.п. 819/3 и 641 па преко к.п. 640/1 
обухвата јужну границу 819/1 све К.О. Соколићи.  
Затим се граница опет враћа у К.О. Прељина идући јужном границом 2289/1 па 
југозападном границом к.п. 57/2, 57/1 онда западном 54/1, па северозападном 61/1, 
64/1, 66/2, 73/1, 69/2, 70/1, 68/1, 87/1, 88/3, 88/2, 88/1, 2289/7, 2290/2, затим западном 
1776/1, 2290/3,1777/2, 177/5, 1777/4, 1777/9, 1777/10, 1778/1, 2268/3, 2297/4, 1778/3. 
Одавде граница Плана иде ка истоку крећући се јужним границама к.п. 1778/3, 
2284/20, 2284/19, 1792/2, 1793/1, 1796/1, 1799/2, 1799/6, 1802/1, 1802/2, 1802/3, 
1521/8, 1521/10, па југоисточним границама к.п. 1520/4, 1520/6, 1519/1, 1518/2, 
1515/3, 1516/2, 1510/1 па опет јужним 1511/12, 1511/10, 2278/1, 2279/3 све К.О. 
Прељина. Одавде граница иде ка северу источним границама к.п. 2278/1 и 2279/1 
прелазећи пут па наставља источним границама к.п. 1235, 1236/6, 1236/1, 1236/2, 
1497/5, 1497/6, 1497/3, 1498/1 па опет прелазећи пут  долази до к.п. 2280 све К.О. 
Прељина. Даље се граница наставља источном границом к.п. 2280, 2281 па сече 
парцелу 2279/1, настављајући северним границама к.п. 2271/5, 1511/4, 1511/16, 
1511/2 затим северозападним границама 1511/2, 1510/3, 1516/4, 1516/5, 1515/2, 
1514/1, 1514/4, 1513/1, 1520/1, 1520/2, 1521/4, 1521/2 све у К.О. Прељина. Одавде 
наставља северним границама к.п. 1521/1, 1521/3, 1803/2, 1804/1, 1804/2, 1805/1, 
1805/4, 1806/3, 1806/2, 1806/1, 1807/2, 1807/1, 1793/3, 1792/5, 2284/37, 2284/39, 
1778/6 све К.О. Прељина. Потом се креће западним граница к.п. 1778/6, 1808/1, 
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2297/1 па границом к.п. 2298/1 се наставља ка северним границама 2268/1 и 2291/1 
све К.О. Прељина. 
Затим граница улази у један мали део К.О.Љубић, крећући се североисточном 
границом 2789/1 и северном границом 2788/1.  
Граница даље улази у К.О.Ракова крећући се североисточном границом к.п. 1580/1, 
1575/1, 1574/1, 1573/3, 1573/1, 1573/2, 1572/4, 1569/1, 1553/1, 1550/2, 1546/5, затим 
настављајући северном и западном границом к.п. 1416/1. Одавде наставља 
границом 1394/3 па југоисточном границом к.п. 1530/3, затим обилази око к.п.1529/3, 
враћајући се на 1530/3 све К.О. Ракова. Потом граница План иде северном и 
северозападном границом к.п. 1533/2 па се наставља западном границом 1534/3 и 
даље преко малог дела к.п. 1593/2 да би одатле наставила источном границом к.п. 
1522/1 све К.О.Ракова. Граница Плана се даље креће ка северу прелазећи преко 
југоисточних граница к.п. 1593/4 и 1534/4 К.О. Ракова. Одавде мења правац и креће 
се ка западу преко северне границе к.п. 1534/4, 1593/4, 1523/1, 1521/1, 1519/1, 
1513/1, 1513/2, 1506/2, 1506/1, 1505/4 све К.О. Ракова. Потом наставља преко 
северозападних граница 1505/4, 1507/1, 1507/6 па преко југоисточних граница к.п. 
1507/2, 1507/4, 1505/5 одакле даље наставља на запад преко северних граница к.п. 
1505/5, 1505/1, 1498/6, 1493/2, 1493/3, 1492/2 све К.О. Ракова да би преко источне 
границе 1490/3 променила правац и наставила даље на исток.  
Одатле граница иде јужним деловима к.п. 1492/3, 1493,4, 1493/6, 1498/2, 1502/1, 
1503/1, 1504/2, 1504/1, 1514/1, 1515/1, 1518/1, 1593/6, 1593/8, 1534/5 све К.О.Ракова. 
Граница затим мења првац, креће се ка северу границама к.п. 1534/5, 1526/6, 1524/3, 
1517/1 па настављајући преко 1524/1 креће се југозападним границама к.п. 1526/5, 
1526/1, 1533/3 све К.О. Ракова.  Одавде иде јужним границама к.п. 1533/3, 1530/2 па 
преко 1529/2 долази до југозападе границе к.п. 1421/1 па наставља даље јужном и 
југозападном границом 1419/1 па југоисточном 1418/6  К.О Ракова да би затим 
променила правац и кренула да се пење ка северу. Граница Плана наставља 
источном границом к.п. 1418/5, 1419/3, 1419/2, 1411/3, 1411/1, 1411/4 па јужном 
1406/1, 1400/1, 1403/2, 1557/5, 1404/1 све К.О. Ракова.  
Овде се граница опет враћа у К.О Соколићи и креће се јужном и југоисточном 
границом к.п. 805/2, 803/1, 800/1, 799/1, 797/1, 798/2, 796/1, 794/4, 794/3, 792/2 па 
полако се крећући ка северу источним границама к.п. 791/1, 784/2, 783/1, 782/1, 
647/1, 650/1, 651/2, 651/3, 646/3, 635/3, 636/1, 636/3, 625/2, 623/1, 622/4, 622/3, 620/1, 
619/2, 615/3, 617/2, 658/1, 668/3, 669/4, 669/2, 674/1, 675/2, 679/1. Потом се креће 
преко североисточних граница 643/2, 539/2, 536/6 па преко источних граница 536/4, 
536/3, 535/4, 535/3, 499, 498/4, 500/3 затим се наставља даље југоисточном границом 
к.п. 497/2, 496/2, 494/1, 495/2, 571/15, 557/4 све К.О.Соколићи. Одавде граница Плана 
наставља на север источном границом к.п. 557/3, 557/2, 557/5, 558/3, 559/3, 560/3 па 
прелази преко 810/4 и наставља даље источном границом 118/3, преко 125/1 долази 
до 771/1 све К.О. Соколићи преко које опет креће ка северу. Одавде наставља 
источном границом к.п. 77/1, 76/1, 85/1, 88/1, 89/1, 89/2, 92/1, 92/2, 93/1, 94/1, 39/2, 
39/1 све К.О. Соколићи и на тај начин се враћа у почетну тачку.  
 

Планом су обухваћени делови КО Соколићи, КО Ракова, КО Прељина и КО Љубић. 
 
Површина обухвата Плана је 65,88 ha. 
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Кратак опис планираног стања 
  
Простор унутар границе обухвата Плана детаљне регулације представља 
јединствену  целину у оквиру које се развијају функционалне зоне које у плану прате 
одговарајући урбанистички показатељи. 

 
Простор у обухвату плана подељен је на следеће функционалне зоне: 

 зоне одморишта типа О-2 

 зоне услужног центра 

 саобраћајне површине 
 зона државног пута IA реда  
 површине уз државни пут IA реда  
 остале саобраћајне површине 

 зоне водотока 
 регулисани водоток 
 природни ток 

 
Намена простора и биланс површина 
 
Намена простора  
 

Анализом постојећег стања ауто-пута који је изграђен према пројектној 
документацији дошло се до решења осталих садржаја у његовој функцији и поделе 
земљишта на јавно и остало. 
 
- површине јавне намене обухватају 56,22 ha 
- површине остале намене обухватају 9,66 ha 
 

Површине јавне намене 
 
У оквиру површина јавне намене планирани су: 

 Површине у функцији водених токова 

 Површине у функцији саобраћаја 

 Површине у функцији зеленила 
 

 Површине у функцији водених токова 
 
Планом се задржавају регулисана корита река Дичине и Слатине и потврђују се 
остали природни токови. 
 

 Површине у функцији саобраћаја 
 
Саобраћајна мрежа 
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Државну пут I А реда бр.2 - Аутопут:  
Овим Планом врши се планирање простора у обухвату а према планском 

решењу за трасу аутопута на деоници Таково - Прељина датом у ПП града Чачка 
која је прецизније дефинисана главним  пројектом AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - 
ЈУЖНИ ЈАДРАН, сектор 2: ЉИГ - ПОЖЕГА, деоница 3: Таково - Прељина (km 
100+412.01 - km 117+477.02) ради формирања грађевинских парцела трасе аутопута 
на деоници Таково – Прељина као и грађевинских парцела пратећих садржаја уз 
аутопут датих у главном пројекту и изграђених према пројектној документацији. 

Остала саобраћајна мрежа  
Приступачност изграђеној деоници аутопута свим корисницима омогућена је 
изведеним денивелисаним укрштањима и петљом на којима се обавља размена 
возила са мрежом путева ниже категорије. Обезбеђењем паралелних путних 
праваца и изградњом денивелисаних укрштања (подвожњаци и надвожњаци) 
омогућена је комуникација различитих страна инфраструктурног коридора без 
утицаја на услове одвијања саобраћаја на аутопуту Е763.  
 

 Површине у функцији зеленила 
 
Површине у функцији зеленила обухватају: 

- Зеленило у форланду реке 
- Зеленило у функцији саобраћајница 
- Заштитно зеленило 

Детаљнији опис је дат у посебном поглављу плана 2.1.4.3. Зелене површине. 
 
 

Површине остале намене 
 
Површине остале намене чине пратећи садржаји за потребе корисника Државног 
пута IА реда (ауто-пута Е-763): 

- Одмориште типа О-2 
- Услужни центар 

 
У оквиру одморишта типа О-2 (смер од Београда) планирани су садржаји: 
  - станица за снабдевање горивом са пратећим садржајима  

- остали садржаји у функцији одморишта  
 

 Станица за снабдевање горивом са пратећим садржајима подразумева:  
Oсновне услуге :  

 1.Пуњење горивом, 

 2.Контрола уља и воде на возилу, 

 3.Контрола течности за кочнице, 

 4.Контрола притиска у пнеуматицима, 

 5.Прање и провера елемената безбедности. 
Допунске или пратеће услуге: 

 1.Продаја уља и осталих течености,, 
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 2.Продаја одређених резервних делова, 

 3.Хигијена, 

 4.Услуге трговине и угоститељства. 
 

У функцији ових услуга поставити резервоаре за течна горива и течни 
нафтни гас, цевне водове, надстрешницу са обостраним точионим 
местима са посебним местом за плин, дизел агрегат, трафостаницу, бунар 
са пратећим садржајима, уређај за пречишћавање отпадних вода, место за 
проверу и регулацију притиска у пнеуматицима, место за промену уља,  
рекламни симболи (тотем, билборд, знак, јарболи..) итд.  

  
На овој површини планира се и продајна зграда са терасом која садржи: 
продавнице општих артикала, опреме, потрошног материјала и ситних 
резервних делова за моторна возила, ресторан, санитарно-хигијенски чвор 
и административне просторије са санитарним чвором.   

Пратећи садржаји станице за снабдевање горивом подразумевају: простор за 
одмор и рекреацију (клупе, столови, игралиште за децу итд), перионица, 
простор за одлагање смећа, паркинг за све врсте возила, остале 
манипулативне површине као и рекламни симболи. 
 

 Остали садржаји у функцији одморишта подразумевају мотел са кафе 
рестораном и припадајућим паркингом за путничка, аутобусе и теретна 
возила. У оквиру објекта мотела (капацитете 50-60 лежаја) је планиран 
ресторан са кафеом који може бити смештен и у оквиру простора терасе. 
Капацитет мотела је 50-60 лежаја и садржи: кухињу ресторана, мокри чвор, 
просторије за службени смештај особља и остало. Поред основних садржаја, 
у оквиру објекта мотела могу се наћи и разне занатско-трговинске 
продавнице, мењачница итд.  
Поред садржаја у функцији мотела планира се и простор за информативно – 
туристички пункт где би се могле добити све важне информације о 
одморишту, затим простор за чесму на отвореном, јавни и сос телефон. 
Слободан простор треба искористити за простор за одмор и рекреацију 
(стазе, зеленило, урбани мобилијар итд). 
У оквиру комплекса одморишта, као могућ садржај, се може јавити и 
сервисна радионица. 
 

У оквиру услужног центра (смер од Београда), планирани су садржаји: 
  - станица за снабдевање горивом са пратећим садржајима  

- остали садржаја у функцији услужног центра  
 

Станицом за снабдевање горивом са пратећим садржајима подразумева: 
Oсновне услуге :  

 1.Пуњење горивом, 

 2.Контрола уља и воде на возилу, 

 3.Контрола течности за кочнице, 
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 4.Контрола притиска у пнеуматицима, 

 5.Прање и провера елемената безбедности. 
Допунске или пратеће услуге: 

 1.Продаја уља и осталих течености,, 

 2.Продаја одређених резервних делова, 

 3.Хигијена, 

 4.Услуге трговине и угоститељства. 
 

У функцији ових услуга поставити резервоаре за течна горива и течни 
нафтни гас, цевне водове, надстрешницу са обостраним точионим 
местима са посебним местом за плин, дизел агрегат, трафостаницу, бунар 
са пратећим садржајима, уређај за пречишћавање отпадних вода, место за 
проверу и регулацију притиска у пнеуматицима, место за промену уља 
рекламни симболи (тотем, билборд, знак, јарболи..) итд.  
 На овој површини планира се и продајна зграда са терасом која садржи:       
 продавнице општих артикала, опреме, потрошног материјала и ситних    
резервних делова за моторна возила, ресторан, санитарно-хигијенски чвор 
и административне просторије са санитарним чвором.   
Пратећи садржаји станице за снабдевање горивом подразумевају: простор 
за одмор и рекреацију (клупе, столови, игралиште за децу итд), перионица, 
простор за одлагање смећа, паркинг за све врсте возила, остале 
манипулативне површине као и рекламни симболи. 

 

 Остали садржаји у функцији услужног центра подразумевају мотел са кафе 
рестораном и припадајућим паркингом за путничка, аутобусе и теретна 
возила. У оквиру објекта мотела (капацитете 50-60 лежаја) је планиран 
ресторан са кафеом који може бити смештен и у оквиру простора терасе. 
Капацитет мотела је 50-60 лежаја и садржи: кухињу ресторана, мокри чвор, 
просторије за службени смештај особља и остало. Поред основних садржаја, 
у оквиру објекта мотела могу се наћи и разне занатско-трговинске 
продавнице, мењачница итд.  
Поред садржаја у функцији мотела планира се и простор за информативно – 
туристички пункт где би се могле добити све важне информације о 
одморишту, затим простор за чесму на отвореном, јавни и сос телефон. 
Слободан простор треба искористити за простор за одмор и рекреацију 
(стазе, зеленило, урбани мобилијар итд). 
У оквиру комплекса одморишта планира се сервисна радионица за 
одржавање потребног нивоа техничке исправности.  

 
Локације објеката у функцији одморишта и услужног центра су планиране тако да 
оправдавају ритам задат условима из ППППН, на деоници Београд-Пожега. 
 
Фазна реализација 
Обзиром да се ради о изграћеној деоници аутопута, реализација садржаја у његовој 
функцији је могућа фазно. У првој фази је могућа изградња станица за снабдевање 
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горивом са пратећим садржајима (обе станице, и оне у смеру ка Београду и оне у 
смеру од Београда). Прву фазу градње треба да прати адекватно комунално 
опремање и изградња директних саобраћајних прикључака сервисних саобраћајница 
уз могућу фазну изградњу. Следећа фаза реализације подразумева иградњу 
осталих садржаја у функцији одморишта и услужног центра, а који такође могу да се 
реализују фазно у складу са потребама. Сваку фазу мора пратити адекватно 
комунално опремање и изградња сервисних саобраћајница. 
 

Табела 1 – биланс површина у обухвату планa 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА (m

2
) 

 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Одмориште тип О-2 47517,1 

Услужни центар 49104,7 

 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Водене површине  85 432,3 

Саобраћајне површине  

ДП IА реда  437168,8 

Површине уз ауто-пут 574,1 

Остале саобраћајне површине 39022,8 

 
УКУПНО 658 819,8 

 
 

Циљеви и задаци израде плана 
 
Циљ израде Плана детаљне регулације је утврђивање мера, правила грађења и 
начина коришћења и уређења земљишта, као и заштите планског подручја. 
 
Основни циљеви израде и доношења плана су: 
 

 Усклађивање са смерницама које даје ППППН; 

 Јачање саобраћајне и економске повезаности; 

 Потпунија интеграција простора подизањем општег стандарда и квалитета 
живљења у свим насељима, као и успостављање квалитетније саобраћајне 
везе север-југ и јачање функционалних веза са окружењем; 

 Подстицање развоја овог и ширег подручја града Чачка; 

 Дефинисање саобраћајне мреже; 

 Рационалније коришћење грађевинског земљишта; 

 Дефинисање јавног интереса; 

 Квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром и  

 Усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита. 
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Израда плана заснива се на постављеним циљевима и задацима и то у складу са: 

 Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
Београд Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега.  

 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама 
привредних субјеката и принципима заштите животне средине. 

 
Општи урбанистички услови за уређење  површина јавне намене-саобраћајне 
и зелене површине 
 

1. Саобраћајне површине 
 
Визија и принципи развоја су: 
 
Циљ израде Плана детаљне регулације је разрада локације у регулационо 
нивелационом смислу, као и анализа капацитета, могућности и ограничења и 
дефинисања правила уређења и правила грађења за реализацију планираних 
садржаја, као и могућност прикључења свих тих садржаја на Аутопут.  
Овим планом у потпуности се потврђују изведени садржаји друмског саобраћаја и 
ствара могућност за изградњу садржаја за потребе корисника ауто пута, а на за то 
већ дефинисаним локацијама у оквуру пројектне документације. 
 
Саобраћајна мрежа 
 
Решење основне мреже саобраћајница преузето је из главног  пројекта AУТОПУТA  
Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН, сектор 2: ЉИГ - ПОЖЕГА, деоница 3: Таково - 
Прељина (km 100+412.01 - km 117+477.02) 

Секундарне - сервисне саобраћајнице у оквиру пратећих садржаја са једне и друге 
стране уз аутопут су предложене на основу свеобухватне анализе стања, као  и 
урбанистичке концепције са дефинисаним наменама површина. 

 
Посебни циљеви развоја друмског саобраћаја 
 

- Потпуна Реализација ДРЖАВНОГ ПУТА IА  РЕДА бр. 2 и дефинисање нове 
регулације, којом би се омогућило и несметано коришћење контактног земљишта  

-  Дефинисање услова реализације регулације јавних саобраћајних површина  

-  Дефинисање услова реализације саобраћајних површина у оквиру остале 
намене (одмориште и услужни центар)  

 

 Друмски саобраћај 
Основну или примарну саобраћајну мрежу чине саобраћајнице намењене проточном 
саобраћају којима се обавља основни транспортни рад свих видова моторног 
површинског саобраћаја и то: 
Државни путеви I  реда :  
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 Државни пут IА реда број 2 –  ( аутопут Београд-Обреновац-Лајковац-
Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Чачак-Пожега - Е763) 

 Државни пут IБ реда број 22  (Београд - Љиг – Прељина) 
 

Општински путеви: 

 Oпштински пут 123-4 Вранићи- Прељина-Горња Трепча 

 Oпштински пут 123-20 Ракова-Соколићи-Прислоница-Луњевица- у непосредној 
близини 
 

 Остале (секундарне) саобраћајнице – некатегорисани путеви: 
 

- Некатегорисани – локални пут преко кп. бр. 810/2 и 810/4  осталих све КО 
Соколићи 

- Некатегорисани – локални пут преко кп. бр. 125/1 и  осталих све КО Соколићи 
- Некатегорисани – локални пут преко кп. бр. 679/2, 679/1 и  осталих све КО 

Соколићи 
- Некатегорисани – локални пут преко кп. бр. 658/2, 658/1 и  осталих све КО 

Соколићи 
     
Саобраћајним решењем које је потврдило изведени објекат аутопута, према главном  
пројекту AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН, сектор 2: ЉИГ - ПОЖЕГА, 
деоница 3: Таково - Прељина (km 100+412.01 - km 117+477.02), остварују се следећи 
ефекти: 
-Побољшање услова саобраћаја за транзитне токове 
-Побољшање услова саобраћаја у насељеним деловима контактног простора 
-Стварање услова за легалну градњу садржаја поред трасе аутопута под 
прописаним условима. 
 
Државну пут I А реда бр.2 - Аутопут:  

Овим Планом врши се планирање простора у обухвату а према изведеном 
стању трасе аутопута на деоници Таково - Прељина датом у ПП града Чачка и 
Главном  пројекту AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН, сектор 2: ЉИГ - 
ПОЖЕГА, деоница 3: Таково - Прељина (km 100+412.01 - km 117+477.02) ради 
формирања грађевинских парцела трасе аутопута на деоници Таково – Прељина 
као и грађевинских парцела пратећих садржаја уз аутопут датих у главном пројекту 
за које су и саобраћајни приклјучци изграђени према пројектној документацији. 

У границама ПДР-е  (од км 115+885.50 до км 119+787.527 стационажа према 
Референтном систему државних путева) изграђена је траса Аутопута у дужини од 
3.9км – деонице 2073/2074 петља Таково-Прељина (крај изграђеног аутопута),  
деоница 2075 Прељина (крај изграђеног АП)- Прељина (Наплатна рампа) и деоница 
2076/2077 Прељина (крај изграђеног АП)-Петља Прељина. 
Од насеља Брђани (територија општине Горњи Милановац), улази у подручје града 
Чачка и доњи део долине реке Дичине,  која је овде доста широка. Рачунска врзина 
ове деонице је Vr=120 km/h. Попречни профил аутопута садржи по две саобраћајне 
траке и једну зауставну траку у оба смера, банкине,  као и разделно острво између 
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коловозних трака. Укупна ширина попречног профила аутопута износи 28.4м ( 
2x10.7/коловоз + 4.0/разделно зеленило +2x1.5/банкине).  
 
У трианглу између река Дичине и Чемернице и општинског пута бр. 123-4 је на км 
118+938 петља "Прељина". У зони петље "Прељина", од пратећих саржаја 
позиционо је дефинисана наплатна рампа. Наплатна рампа, проширени део пута са 
приземним објектима је изграђена на насипу висине око 3 м. 
Веза аутопута Е-763 са постојећом путном мрежом у Прељини - државним путем IБ 
реда бр. 22 изведена је у виду кружне раскрснице на км 124+748  према путној 
стационажи државног пута IБ реда бр. 22.  
 
На путној стационажи км 116+931.79  AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ 
ЈАДРАН, сектор 2: ЉИГ - ПОЖЕГА, деоница 3: Таково – Прељина, према путној 
стационажи по Референтном систему државних путева  планирани су:  

- Одмориште типа О-2 (према ППППН на км 112+700) 
- Услужни центар (према ППППН на км 113+200) 

који су третирани и главним  пројектом AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ 
ЈАДРАН, сектор 2: ЉИГ - ПОЖЕГА, деоница 3: Таково - Прељина (km 100+412.01 - 
km 117+477.02) са посебним саобраћајним тракама за успорење и убрзање при 
изливу и уливу са аутопута на ове садржаје. 
Путне стационаже саобраћајних трака за успорење - убрзање при изливу - уливу на 
Аутопут су следеће: 
 
За Услужни центар : 

- Почетак саобраћајне траке за успорење км 116+397.94 (114+087.44*) 
- Крај саобраћајне траке за успорење км 116+673.70 (114+363.18*) 
- Почетак саобраћајне траке за убрзање км 117+194.03 (114+883.53*) 
- Крај саобраћајне траке за убрзање км 117+53534 (115+224.84*) 

 
За Одмориште О-2 : 

- Почетак саобраћајне траке за успорење км 117+471.92 (115+161.42*) 
- Крај саобраћајне траке за успорење км 117+194.45 (114+883.95*) 
- Почетак саобраћајне траке за убрзање км 116+674.10 (114+363.60*) 
- Крај саобраћајне траке за убрзање км 116+332.18 (114+021.68*) 

* стационажа из Главног пројекта AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН, 
сектор 2: ЉИГ - ПОЖЕГА, деоница 3: Таково - Прељина (km 100+412.01 - km 
117+477.02) 
Попречни профил аутопута у зони планираних саобраћајних трака за успорење и 
убрзане садржи по две саобраћајне траке и једну уливно-изливну траку у оба смера, 
банкине,  као и разделно острво између коловозних трака. Укупна ширина попречног 
профила аутопута износи 30.7м ( 2x11.8/коловоз + 4.0/разделно зеленило 
+2x1.5/банкине). 
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Државни пут IБ реда бр. 22 - Ибарска магистрала (бивши М22) је према Уредби о 
категоризацији државних путева („Сл.гл. РС“, број 105/2013, 119/2013 и 93/2015): 
Београд - Љиг - Прељина својом кратком деоницом пролази кроз захват плана.  
Државни пут IБ реда бр. 22 обухвата  деоницу број 02220 од почетног чвора 2219-
Горњи Милановац  до чвора 2220 Прељина.  У оквиру граница овог ПГР је од 
стационаже км 124+644 до км 124+881, a у складу са Референтним системом 
Републичке дирекције за путеве, чији је правни следбеник  ЈП »Путеви Србије« 
Овај путни правац задржава постојећу трасу, и поред аутопута остаје најважнија 
саобраћајница која обухват предметног плана повезује са ширим окружењем. 
Планирани попречни профил ове саобраћајнице чине коловоз ширине 7.5 m  и 
обострани тротоари (банкине) ширине 2м.  
 
Остала саобраћајна мрежа  
 
Приступачност изграђеној деоници аутопута свим корисницима омогућена је 
изведеним денивелисаним укрштањима и петљом на којима се обавља размена 
возила са мрежом путева ниже категорије. Обезбеђењем паралелних путних 
праваца и изградњом денивелисаних укрштања (подвожњаци и надвожњаци) 
омогућена је комуникација различитих страна инфраструктурног коридора без 
утицаја на услове одвијања саобраћаја на аутопуту Е763.  
У обухвату граница Плана налазе се краће деонице општинских путева и то: 
Општински пут бр. 123-4 Вранићи-Прељина-Горња Трепча је потврђен по 
постојећој траси и пресеца аутопут денивелисано (подвожњак) са профилом који се 
састоји од коловоза ширине 6м и обостраних банкина са путним каналима ширине по 
2м. 
Општински пут 123-20 Ракова-Соколићи-Прислоница-Луњевица је са западне 
стране, ван граница плана и пружа се паралелно са аутопутем.  
 
Некатегорисани пут који тангира будући услужни центар дат је као алтернативни 
правац са попречним профилом који се састоји од коловоза ширине 3м, обостраних 
банкина ширине по 0.8м и одводног канала са десне стране. 
 
У оквиру услужног центра, са једне стране и одморишта О-2, са друге стране, 
планиране су сервисне саобраћајнице преко којих се опслужују сви будући садржаји 
на њима – веза са бензинским станицама, паркинг површинама за путничке 
аутомобиле, тешка теретна возила, аутобусе.  
Основне – сервисне саобраћајнице одвојене су од коловоза аутопута разделним 
зеленим острвом. 
 
У оквиру појединачних садржаја на овим комплексима подразумева се формирање 
интерних саобраћајно - манипулативних  и пешачких површина. 
 
Денивелисане раскрснице на деоници аутопута кроз простор обухваћен ПГР-ом су: 
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 Денивелисана раскрсница – петља „Прељина“ са рампом, која се везује на 
Државни пут IБ реда бр. 22 - Ибарска магистрала (бивши М22) – надвожњак на 
стационажи аутопута км 118+938 

 Денивелисани укрштај са постојећим Општинским путем 123-4 – подвожњак на 
стационажи аутопута км 119+201.06 

Мостови на деоници аутопута кроз простор обухваћен ПГР-ом су: 
  -Преко реке Слатине на стационажи км (119+663.19) 
  -Преко реке Дичине (на вези са државним путем ДП IБ бр. 22) 
 
Општи услови 
 
За све планиране саобраћајнице и саобраћајне објекте у оквиру будућег одморишта 
и услужног центра обавезна је израда главних пројеката. Код пројектовања 
саобраћајних површина и саобраћајница, решење пешачког и стационарног 
саобраћаја и контрола приступа, мора се предвидети у складу са Правилником о 
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута ( "Сл. Гласник РС", бр.50/11) и осталим 
важећим прописима. 
Планирана је изградња интерне мреже саобраћајница и саобраћајних прикључака на 
аутопут тако да се не угрожава тренутни ниво услуге на њему, и  заснована је на 
следећим правилима: 
-коловози интерних саобраћајница треба да имају најмање две саобраћајне траке 
- поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију; и 
-омогућити адекватне пешачке комуникације уз примену прописа на основу 
“Правилника о техничким стандардима приступачности” (”Сл. гласник РС“, 
бр. 22/2015).  
 
Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима  
 
Друмски саобраћај 
Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине: 
1) државни пут I Ареда – аутопут ..................................            40 метара 
 
Нивои укрштања 

 
I      АУТОПУТ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА 1.Б РЕДА – денивелисан, а веза 
се остварује преко петље «ПРЕЉИНА» и чвора «ПРЕЉИНА»  
II  АУТОПУТ СА ОСТАЛИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА – денивелисан, без   
могућности директне везе 
III      ОСТАЛЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - површински, без светлосне контроле; 

 
Паркирање 
Паркирање у обухвату Плана решава се у функцији планираних намена површина. 
Издвојене јавне паркинг површине нису предвиђене. 
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Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу 
 

Грађевинске парцеле формиране у оквиру комплекса одморишта са једне 
стране и услучног центра са друге стране морају имати приступ на аутопут преко 
сервисне саобраћајнице  - односно трајно обезбеђен приступ на јавну 
саобраћајницу.  

 
Приступ парцели је потребно обезбедити на два могућа начина: 
1. директним улазом-излазом на аутопут (преко сервисне саобраћајнице; 
2. путем уговора о службености пролаза (такође преко сервисне саобраћајнице) 
Уговори о службености пролаза могу се по потреби примењивати и односити на 
више парцела.  

 
Саобраћајни објекти- Станице за снабдевање течним  горивом 
 
Имајући у виду растуће потребе корисника, проширење путне мреже, очекивани раст 
степена моторизације и потребу за бољом дистрибуцијом објеката ове намене, са 
обе стране аутопута у оквиру одморишта и услужног центра планирана је изградња 
станица за снабдевање горивом са шест до осам точећих места, свим основним и 
пратећим садржајима и то: 
- резервоари за светла горива -  
- резервоар за тнг  
- резервоар за АД Блуе  
- надстрешница са точећим местима  
- продајна зграда са рестораном и терасом  
- транспарентна надстрешница  
- дечије игралиште  
- дизел агрегат  
- трафостаница  
- бунари са пратећом опремом  
- уређај за пречишћавање отпадних вода  
- простор за одлагање смећа  
- паркинг за путничка возила  
- паркинг за теретна возила и аутобусе  
- рекламни симболи (тотем, билборд, знак, јарболи..) 
- манипулативне површине  
   

2. Зелене површине 
 
Заштита пејзажа обухвата читав низ планских мера којима се делује у правцу 
очувања, унапређења и спречавања девастације природних одлика пејзажа. У том 
смислу, као приоритетна и основна мера истиче се утврђивање зона са 
одговарајућим начином уређења где се штите њихове основне природне вредности, 
а тиме и пејзаж. Код планирања управљања подручјем утврђен је одговарајући 
еколошки модел, којим је спречена знатнија измена пејзажних вредности, тј. тежило 
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се ка задржавању аутентичних облика пејзажа, а будући развој базиран је на 
принципу „одрживог развоја“. 
 
У оквиру јавних зелених површина издвајају се зеленило у форланду реке, зеленило 
у функцији саобраћаја и заштитино зеленило. 
 
Зеленило у форланду реке  
 
Ову категорију зеленила чини зеленило непосредно уз регулисано корито река 
Дичине и Слатине. Основна улога ове вегетације је водозаштитна. Зеленило уз реку 
утиче на то да земљиште интензивније упија падавине, да спорије отиче до 
водотока, чиме се отклањају јаке пролетње поплаве, а стварају водотоци богати 
водом. Захваљујући способности учвршћивања земљишта, најпотпуније испољавају 
земљозаштитну, облоутврдну и водозаштитну функцију, чиме  се спречава широко 
развијени процес ерозије земљишта. Поред тога, зеленило уз реку, као елемент 
система градског зеленила има вишеструку улогу, и рекреативну, изолирајућу, 
рашчлањавајућу и маскирну. Приликом уређења ове категорије зеленила користити 
аутохтоне врсте које су прилагођене датим условима регулације корита и близине 
воде.    
 
Зеленило у функцији саобраћаја 
 
Ова категорија зеленила заступљена је уз приступне саобраћајнице. Поред естетске 
функције, зеленило уз саобраћајнице утиче на побољшање комфора током вожње, 
санитарно-хигијенских и микроклиматских услова. На неки начин ово зеленило 
представља заштитну баријеру између намена које треба одвојити од саобраћаја 
због потенцијално негативних утицаја који се могу јавити између њих. У систрему 
зеленила града линеарно зеленило уз саобраћајнице игра веома значајну улогу у 
побољшању санитарно-хигијенских и микроклиматских услова. 
Озелењавање ових површина може се вршити: садњом садница из категорије ниског 
дрвећа или садњом шибља, партерним зеленилом, затравњивањем, перенама и 
нижим врстама чија висина не прелази висину од 50цм, које не ометају саобраћајне 
визуре.   
Зеленило дуж саобраћајница формирати тако да не омета прегледност и не 
угрожава безбедност саобраћаја. Власник земљишта, које се налази у зони потребне 
прегледности , дужан је да на захтев управљача јавног пута, уклони засаде, дрвеће и 
ограде и тако обезбеди прегледност.  
Приликом озелењавања поштовати минимална прописана одстојања од места 
садње високог дрвећа од ивица ровова подземних инсталација, ивица коловоза и 
најближих делова надземних објеката. При пројектовању зелених површина дуж 
саобраћајница, посебну пажњу посветити функцији оптичког вођења.  
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Заштитно зеленило 
 
Заштитно зеленило заступљено је на свим слободним површинама  које су у 
функцији аутопута. Облик и карактер природног и културног предела кроз које пут 
пролази, технички захтеви и одређена брзина кретања саобраћаја у највећој мери 
одређују облике и карактер пејзажног уређења. Организација зеленила треба да 
испуни функције које се могу разврстати у 5 група задатака: 
 
Саобраћајно-технички (безбедносни) задаци: 

- побољшање безбедности кретања и побољшање услова експлоатације путева, 
- обележавање трасе пута, упозорење о примицању раскрснице, кривина, 

успона и падова (оптичко вођење), 
- заштита од ветра, 
- заштита од заслепљивања светлошћу фарова аутомобила који иду у сусрет, 
- одвајање коловозног дела пута од околних пољопривредних површина, 
- изградња „амортизационих појасева“ од шибља, који задржавају аутомобиле 

од склизнућа са коловозног дела пута, 
- заштита од сунца, 
- заштита од ударних таласа у претицању, 
- оријентација у магли, у ноћи. 

 
Грађевинско-технички задаци: 

- обезбеђење и учвршћивање шкарпи, 
- заштита против водене и еолске ерозије, 
- заштита против снежних наноса. 

 
Мелиоративни задаци: 

- обнављање вегетације уништене или повређене у процесу изградње пута, 
- мелиорациона функција дрвећа на влажним теренима, где је угрожена 

стабилност трупа пута и шкарпе, 
- учвршћивање косина, добијених при изградњи канала и насипа, 
- фиксирање покретних пескова, одрона, камених осулина, јаруга, 
- задржавање снега на местима угроженим лавинама, 
- смањивање вишка атмосферских вода путем кореновог система мезофилних 

биљних врста, 
- побољшање микролокацијских услова у зони пута пољозаштитним и другим 

засадима, 
- смањење нивоа буке, која се распростире са путева на околне територије. 

 
Пејзажно-естетски задаци: 

- уклапање техничког дела пута у предео (појачавање органске везе пута и 
околних природних предела), 

- истицање природних и других компоненти предела у зони пута – рељефа 
околине, биљних група, водених површина, појединих зграда, архитектонских 
комплекса, историјских споменика и др, 
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- обогаћивање путног предела и појединих његових пејзажа, као и обогаћивање 
зимског пејзажа, 

- уношење разноликости у пејзажно обликовање пута на појединим његовим 
деоницама водећи рачуна о фенолошким фазама вегетације, 

- обликовање зауставних пунктова, места за одмор и видиковаца, који се 
лоцирају дуж пута, 

- побољшање изгледа напуштених траса, мајдана камена, песка и др,  
- маскирање неугледних објеката, непривлачних визура и сл. 

 
Биолошко-еколошки задаци: 

- потенцијална заштита постојећег стања предела уз његово побољшање у 
циљу постизања биолошке равнотеже предела.    

    
Заштитно зеленило представља појас зеленила форимаран садњом високог, густог 
зеленила свуда око простора који треба заштитити или на неки начин одвојити од 
садржаја у непосредној близини. Организовати га комбиновањем лишћарских и 
четинарских, дрвенастих и жбунастих врста различите висине. Појас форимрати од 
врста отпорних на аерозагађење које својим јестивим плодовима не привлаче 
животиње, са израженом функцијом заштите од ветра и средњег и високог ефекта 
редукције буке. Основна функција овог појаса јесте да ублажи негативне утицаје 
саобраћаја (бука, прашина, аерозагађење) у односу на околне намене, а уједно и 
формирање угодне и интересантне амбијенталне целине која спречава монотонију 
путовања. Приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама 
отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а као 
декоративне врсте могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити 
локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене. Инвазивне врсте које 
треба избегавати у Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор), Amorpha fruticosa 
(багремац), Robinia pesudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus 
americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилванијски јасен), Celtis 
occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), 
Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза).  
 
Ширина заштитног појаса је у директној зависности од расположиве слободне 
површине, а биљни садржај треба да задовољи еколошке и естетске критеријуме, уз 
услов да се избегне претерано шаренило (најмање 50% врста аутохтоно). Ови 
појасеви играју веома значајну улогу у побољшању санитарно-хигијенских и 
микроклиматских услова. 
 

Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 
 

3. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
Постојећи магистрални цевовод питке воде за кориснике Горњег Милановца ЧE 
Ø650 регионалног водосистема „Рзав“, а који се укршта са аутопутем у зони везе са 
ДП IБ бр. 22 у Прељини се задржава.  
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У оквиру простора који је предмет разраде плана водом је потребно снабдети једино 
локације које у планиране за изградњу Одморишта и Услужног центра.  
Планирано је да се снабдевање ових локација врши из бунара. Положај бунара биће 
одређен кроз техничку документацију, а у складу са целокупним партерним 
уређењем и организацијом планираних садржаја. За сваки од комплекса који се 
формира у оквиру Одморишта или Услужног центра планиран је по један бунар. 
Потребно је испитати издашност бунара. Од бунара водити водоводну мрежу која се 
састоји из санитарне и хидрантске мреже. Пречник водоводне мреже за хидрантску 
воду треба да буде 110мм. Воду из бунара потребно је хлорисати. За потребе 
изградње бунара потребно је прибавити услове ЈВП „Србијаводе“. 
 
Фекална канализација 
У оквиру простора који је предмет разраде плана одвођење отпадних вода потребно 
је обезбедити једино у оквиру локација које су планиране за изградњу Одморишта и 
Услужног центра.  
Одвођенје отпадних вода са сваког посебно дефинисаног комплекса планирано је 
преко фекалне канализације која ће се прихватити водонепропусним септичким 
јамама. 
Капацитет сваке септичке јаме као и њена локација биће одређени кроз техничку 
документацију, а у складу са целокупним партерним уређењем и организацијом 
планираних садржаја у оквиру комплекса. 
 
Атмосферска  канализација 
Одвођење атмосферских вода са изграђеног дела ауто-пута овим планом се 
подржава, а одвођење атмосферских вода са површина опредељених за  
Одмориште и Услужни центар планирано је преко атмосферске канализације у 
оквиру комплекса а која се испушта у отворене канале планиране по ободу локације, 
у склопу целокупног одвођења атмосферских вода са ауто пута са пратећим 
садржајима. 
Атмосферске воде са комплекса станице за снабдевање горивом као и са површна у 
функцији паркинга одвести на сепартор масти и уља. На сепаратору се врши 
пречишћавање атмосферске воде. Тако пречишћене атмосферске воде се одводе 
према каналу за прихват атмосферских вода.  
Пречник атмосферске канализације у оквиру комплекса биће одређен кроз техничку 
документацију хидрауличким прорачуном. Рачунати са кишом интезитета падавина 
од 175л/с/ха и повратног периода од две године. 
 
Регулација водотока 
У захвату плана паралелно са изградњом ауто-пута изведена је и регулација 
водотока реке Дичине и Слатине, а у складу са пројектом ауто-пута која се овим 
планом у потпуности подржава. 
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4. Електроенергетска инфраструктура 
 
Предметним планом  је предвиђена изградња станице за снабдевање горива у 
оквиру услужног центра са једне стране ауто пута и станица за снабдевање горива у 
оквиру одмаралишта са друге стране ауто пута. Објекти се предвиђају да као 
грејање користе електричну енергију. За потребе напајања електричном енергијом 
истих, а на основу горе поменутих параметара планирано је следеће:  
У оквиру плана предвиђена је изградња трафо станице на свакој страни ауто пута. 
Трафо станица је предвиђена да се напоји 10kV-ним каблом положеним од 
најближег стуба далековода. Свака трафо станица би се прикључила са постојећег 
стуба који се налази са исте стране ауто пута или пресецањем постојећег подземног 
10kV кабла и спајања са новим кабловима одговарајућим спојницама. Снаге 
трансформатора могу бити до 400kVA. 
 
КАБЛОВСКИ ВОД 10kV 
 
Постојећи далековод се задржава, а у границама плана целокупна 10kV мрежа је 
подземна. Заштитни коридор  за далеководе напонског нивоа 10kV износи 10м и у 
овој зони није дозвољена градња објеката све док се исти не демонтира и искључи 
са мреже. 
 
ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 10/0.4kV/kV 
 
На основу потребне снаге у електричној енергији предвиђа се изградња две трафо 
станица напонског нивоа 10/0.4 kV/kV. Ове трафо станице биће постављене на 
локацијама за које се предходно обезбеде решени имовинско правни односи, а 
углавном се локација одређује пројектном документацијом. Прикључење нових 
трафо станица биће изведено подземно кабловима 10 kV.  
Тип будућих трансформатора ће одредити надлежна електродистрибутивна 
организација,  а предлог у овом планиу су трафо станице са уљним 
трансформаторима. Стварни тип трансформатора одредиће надлежна 
електродистрибутивна организација у чијем саставу је одржавање истих.   
 
Положај трафо станица је изабран како према потрошачима тако и према могућем 
месту на основу урбанистичких решења. При избору локације водило се рачуна да: 

 трафо станица буде што ближе оптерећењу 

 прикључни водови високог и ниског напона буду што краћи, а њихов расплет  
што једноставнији 

 да до трафостаница постоји лак прилаз ради монтаже грађевинског дела, 
енергетских трансформатора и остале опреме 

Од ових трафо станица полагаће се каблови како 10kV тако и 1kV, формирањем 
одговарајућих прстенова на територији унутар овог плана. 
 
Планиране трансформаторске станице 10/0.4kV/kV изградити као слободностојеће 
(МБТС). Тачан положај трафо станице биће одређен пројектном документацијом и 
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условима надлежног електродистрибутивног предузећа, а где је потребно спољни 
изглед трафо станице усагласити са амбијентом околног простора. 
Новопланиране трафо станице ТС 10/0.4kV/kV се постављају у наменски 
пројектованом простору односно у посебним монтажно-бетонским кућицама у равни 
терена. Распоред опреме и положај енергетског трансформатора морају бити такви 
да обезбеде што рационалније коришћење простора, једноставно руковање, 
уградњу и замену појединих елемената и блокова и омогуће ефикасну заштиту од 
директног додира делова под напоном. Код извођења, извођач је дужан ускладити 
своје радове са осталим грађевинским радовима на објекту, како не би долазило до 
отежавања већ изведених радова и поскупљења градње. 
Основне карактеристике планираних трансформаторских станица 10/0.4kV/kV су: 

 називни виши напон    10000V 

 називни нижи напон   400/231V 

 капацитет ТС    до 1000кVA  

 снага трансформатора  1х630кVА(1000кVА)   

 тип трансформатора-уљни 

 учестаност    50Hz 

 снага кратког споја сабирнице 10kV 500MVA 
 
КАБЛОВСКИ ВОД 10kV 
  
Планирану трафо станицу 10/0.4kV/kV прикључити на електроенергетску мрежу 
10kV-ним кабловским водом. При планирању полагања кабла све постојеће каблове 
као и постојеће далеководе који су угрожени планираном изградњом-изградњом 
нових саобраћајница или објеката изместити на безбедно место. Сви новопланирани 
10kV-ни водови су подземни следећих карактеристика: 

- номинални напон, 10kV 
- тип кабла 4xXHE49-A 1х150мм2 номинална струја 225А 

 
КАБЛОВСКА МРЕЖА 0.4кV и НН мрежа 
 
Прикључење објеката који су планирани извести подземно полагањем каблова у 
земљу до кабловских прикључних ормана постављених на фасаду објекта. 
 
ОСВЕТЉЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 
Предметним планом се делом дефинише јавно осветљење као саставни део 
урбанистичке целине тако да га треба и изградити у складу са урбанистичким и 
саобраћајно-техничким захтевима тежећи да инсталација осветљења постаане 
интегрални елемент урбане средине.. при планирању осветљења саобраћајница и 
осталих површина мора се осигурати минимални осветљај који ће обезбедити 
кретање уз што већу сигурност и комфор свих учесника у ноћном саобраћају, као и у 
томе да инсталација осветљења има и своју декоративну функцију. Зато се при 
решавању уличног осветљења мора водити рачуна о сва четири основна мерила 
квалитета осветљења: 
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 ниво сјајности коловоза и прописан ниво осветљености за одвијање 
нормалног саобраћаја 

 подужна и општа равномерност сјајности 

 ограничавање заслепљивања(смањење психолошког бљештања) 

 визуелно вођење саобраћаја 
По важећим препорукама CIE (Publikation CIE 115,1995.год.), све  саобраћајнице за 
моторни и мешовити саобраћај су сврстане у пет светлотехничких класа, М1 до М5 а 
у зависности од категорије пута и густине и сложености саобраћаја  као и од 
постојећих средстава за контролу саобраћаја (семафора, саобраћајних знакова) и 
средстава за одвајање појединих учесника у саобраћају. Следећа табела даје 
вредност побројаних  светлотехничких  параметара који још увек обезбеђују добру 
видљивост и добар видни комфор: 
  Табела 2 

Светлотехничка 
класа 

Лср 
минима

лно 
(цд/м2) 

У0 
минимално 
(Лмин/Лср) 

У1 
минимално 
(Лмин/Лмак) 

Т1 
миним
ално 
(%) 

СР  
минимално 

(Еех/Еин) 

М1 2.00 0.40 0.70 10 0.50 

М2 1.50 0.40 0.70 10 0.50 

М3 1.00 0.40 0.50 10 0.50 

М4 0.75 0.40 нема 
захтева 

15 нема захтева 

М5 0.50 0.40 нема 
захтева 

15 нема захтева 

 
5. Телекомуникациона инфраструктура 

 
На основу анализе постојећег стања као и на основу потреба за новим капацитетима 
предвиђају се одређена решења чији је циљ да се обезбеди планирање и градња 
телекомуникационе инфраструктуре која ће у будућности задовољити више 
оператера телекомуникационих услуга и сервиса.  Градња нове ТК инфраструктуре 
треба да понуди и омогући квалитетне и савремене телекомуникационе услуге по 
економски повољним условима а које ће се моћи користитии за потребе органа 
локалне управе. 
При градњи нових инфраструктурних објеката посебну пажњу посветити заштити 
постојећихе телекомуникационе инфраструктуре. Планом се обезбеђују коридори за 
телекомуникациону кабловску канализацију и за полагање телекомуникационих 
каблова дуж свих постојећих и будућих саобраћајница. 
Градња, реконструкција и замена телекомуникационе инфраструктуре и система 
мора се изводити по највишим технолошким, економским и еколошким 
критеријумима. 
Телекомуникациони систем је један од најважнијих инфраструктурних система од 
кога зависи функционисање животних активности у насељима а веома је ваљан за 
подручје које представља и простор обухваћен овим планом.  Планом се предвиђа 
да ће развој електронске комуникације ићи у правцу дигитализације и интегрисања 
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мреже. Самим тим да се оствари интеграција мреже у универзалну дигиталну мрежу 
са интегрисаним службама (ИСДН), која применом нових каблова са оптичким 
влакнима омогућава нове услуге(видеофонија,кабловска телевизија, стереофонски 
радио канали, и многе друге услуге и сл.) 
 
Као што је назначено у опису постојећег стања телекомуникационе инфраструктуре 
основна прикључна тачка је истурена телекомуникациона централа односно РСС 
Прељина која се налази  ван локацији овог плана.  
У овом плану предвиђено је да се од постојеће мреже која се налази код улазне 
петље за град Чачак кроз постојећу изграђену кабловску канализацију положе 
оптички каблови или бакарни каблови одговарајућег капацитета  до новопланираних 
МСАН. Из ових МСАН предвиђено јеповезивање новопланираних објеката као и 
прикључење на ттелекомуникациону мрежу. Од мини ИПАН предвиђено је полагање 
каблова оптичких или бакарних да објекат акроз педходно постављену кабловску 
канализацију. Кабловска канализација ће бити од најмање две ПВЦ цеви пречника 
110мм и цеви ПЕ пречника 40мм. Пре уласка у објекте урдити одговарајућа ТК окна а 
све према будућем пројекту апртерног уређења или главних пројеката за ову врсту 
инсталација. Кабловска канализација ће бити изграђена са најмање 2-4 ПВЦ цеви 
пречника 110мм или цевима ПЕ 40мм и одговарајућим ТК окнима. Ради пружања 
квалитетних широкопојасних услуга (VDSL за брзи интернет и IPTV за квалитетан 
пренос видео сигнала са протоком од 30Мb/s до 50Мb/s), развој кабловске приступне 
мреже дугорочно се креће ка даљем скраћивању претплатничке петља за кориснике 
који су  повезани на ТК мрежу бакарним кабловима, тако да претплатничка петља 
буде дужине највише од 150 до 300 метара. У оквиру тежишта полигона, који 
обухватају све кориснике ТК услуга са наведеном дужином претплатничке петље, 
уграђују се мини ИПАН уређаји, до којих треба изградити оптичке каблове за њихово 
повезивање. 
За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала предвиђена је изградња 
кабловског дистрибутивног система(КДС). За трасу КДС предвиђена је једна  ПВЦ 
цев у планираној канализацији.  
Простор који је предмет овог плана покривен је сигналом мобилне телефоније сва 
три оператера који послују на територији rепублике Србије и то ВИП мобил, Теленор 
и Телеком Србија. За подручје овог плана нису предвиђене нове базне станице већ 
се сигнал мобилне телефоније у потпуности остварује са постојећих околних базних 
станица и антенских стубова свих оператера. 
 

6. Термотехничка инфраструктура 
 
На подручју овог плана присутни су транспортни гасовод и дистрибутивна гасна 
мрежа. У обухвату Плана нема изграђених објеката тако да се тренутно не користи 
гасоводна мрежа за производњу енергије. 
Овим планом се предвиђа даља гасификација предметног подручја кроз изградњу: 

- дистрибутивне гасоводне мреже од полиетиленских цеви MOP 4bar  
- гасних прикључака са мерним местима код потрошача 
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Изградња нове дистрибутивне гасоводне мреже предвиђа се од постојеће мреже до 
потенцијалних будућих потрошача. Будући гасовод се планира  у јавном земљишту, 
у зеленим површинама и тротоарима, а може се водити и границама парцела, уз 
сагласност власника. 
 

Обновљиви и алтернативни извори топлотне енергије 

Дугорочни планови топлификације, као и зоне топлификације и гасификације не 
искључују примену алтеративних и обновљивих извора енергије. 

Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су извори енергије који се налазе у природи и 
обнављају се у целости или делимично, као што су: водотокови, биомаса, ветар, 
сунце, биогас, депонијски гас, геотермална енергија,  и др. 

Коришћење ових извора енергије доприноси ефикаснијем коришћењу сопственох 
потенцијала у производњи енергије, смањењу емисије гасова који изазивају ефекат 
стаклене баште, смањењу увоза фосилних горива, развоју локалне индустрије и сл. 

За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне воде 
од ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева енергија, биогас, геотермална 
енергија... Поред ових извора енергије у ту сврху у примени су и топлотне пумпе 
„ваздух-вода“ и „вода-вода“. 

При изградњи нових објеката или при реконструкцији и адаптацији постојећих 
потребно је прво размотрити примену неких од поменутих извора топлотне енергије 
и у ту сврху предузети све потребне архитектонско грађевинске мере. 

Подстицај коришћења ОИЕ извршиће се реализацијом следећих активности: 

 изградња нових објеката који задовољавају захтеве у погледу 
енергетске ефикасности и коришћења ОИЕ,  

  енергетска санација зграда и увођење ОИЕ у сектору зградарства 
(углавном у јавном сектору),  

  замена уља за ложење, угља и природног гаса који се користе за 
грејање биомасом и другим ОИЕ,  

  увођење даљинских система грејања базираних на коришћењу ОИЕ и 
комбинованој производњи електричне и топлотне енергије,  

  замена коришћења електричне енергије за производњу санитарне 
топле воде соларном енергијом и другим ОИЕ,  

 коришћење и производња опреме и технологија које ће омогућити 
ефикасније коришћење енергије из ОИЕ. 
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7. Смернице за уређење зелених површина у оквиру осталих намена 
 
Остале зелене површине издвајају се у оквиру осталих намена и то као зеленило 
станице за снабдевање горивом са пратећим садржајима и зеленило у функцији 
одморишта и услужног центра.  

 Зеленило комплекса станице за снабдевање горивом са пратећим 
садржајима, 

 Зеленило комплекса осталих садржаја у функцији одморишта и осталих 
садржаја у функцији услужног центра. 
 

Зеленило комплекса станице за снабдевање горивом са пратећим садржајима 
 
Имајући у виду да планирани комплекс станице за снабдевање горивом 
подразумева оптерећење простора подземном инфраструктуром, слободне 
површине озелењавати затравњивањем и садњом нижег жбунастог растиња, при 
чему треба водити рачуна да зеленило не угрожава прегледност саобраћаја. Могуће 
је, у залеђини планираних објеката, ка намени која контактира обухват плана 
формирати линеарно постављен засад, где се у складу са расположивим простором 
и инсталацијама могу садити и дрвенасте врсте четинара и лишћара. У недостатку 
отворених слободних површина могуће је вршити и садњу у жардињерама и 
декоративним саксијама, како би се додатно оплеменио простор. 
При избору врста биља за ову категорију зеленила треба водити рачуна да осим 
декоративних својстава, врсте буду прилагођене условима раста у уличним 
профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, 
гасове и сл).  Предвидети осветљење, заливање и одржавање зелене површине. 
 
Зеленило комплекса осталих садржаја у функцији одморишта и осталих садржаја у 
функцији услужног центра 
 
У складу са планираним садржајима функција зеленила у оквиру ове намене јесте 
да артикулише и оплемени простор, као и да нагласи архитектуру планираних 
објеката. Зеленило у делу сервисне радионице за возила може имати потенцијално 
и маскирну улогу. Зелене површине организовати паретерно уз обавезну употребу 
уредног травног покривача који је употпуњен или цветним аранжманима перенског 
засада или групама лишћара и четинара изузетне декоративности. У односу на 
положај објеката и околне намене могуће је направити зелену траку у форми 
дрвореда или постављањем групних аранжмана од лишћара и четинара, док су и 
цветни аранжмани типа перењака врло ефектни за мале просторе, улазе у објекте и 
сл.  
Треба водити рачуна да осим естетских својстава, биљке буду прилагођене и 
условима раста у близини аутопута (отпорне на прашину, гасове, збијеност тла, 
водни капацитет земљишта итд). Што се тиче флористичког састава препорука је да 
то буду аутохтоне врсте, као и све декоративне врсте које су се до сада добро 
показале у датим условима.  Посебно обратити пажњу о намени коју зеленило треба 
да прати.     
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Правила, услови и ограничења уређења простора 
 
У графичком прилогу План намене површина дате су претежне намене у оквиру 
захвата плана. 

 Изградња објеката се може вршити искључиво на основу плана и по 
условима прописаним планом. 

 Изградња планираних објекта дозвољена је унутар регулационих линија 
односно утврђених зона градње према правилима уређења и грађења 
утврђеним Планом. 

 На планираним површинама јавне намене и површинама планираним за 
објекте од општег интереса не могу се подизати објекти који нису у 
функцији планиране намене. 

 На просторима који на основу плана нису утврђени као грађевинске 
површине не може се дозволити никаква изградња супротна предвиђеној 
намени, осим објеката инфраструктуре, односно објеката који служе 
одбрани. 

 На површинама које су по овом плану предвиђене као зеленило уз 
саобраћајнице не може се дозволити постављање привремених објеката 
чија је намена супротна намени датој у плану, осим објеката 
инфраструктуре односно објеката који служе одбрани. 

 
Услови и мере заштите простора  

 
1. Услови за заштиту животне средине 

 
Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су 
дефинисани како  кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката, 
заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу  
урбанистичке зоне. 
Придржавањем утврђених услова из плана у погледу врсте и намене 
новопланираних објеката, њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и 
заузетости простора–парцела и утврђених максималних спратности, уз поштовање 
ограничења, обезбеђују се квалитетнији услови живота . 
 
Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 
закон, 72/09-др. закон,88/10, 43/11-одлука УС, 14/16). 
- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС бр. 
135/04 и 88/10), 
- Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС“ бр.135/04, 36/09), 
као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област. 
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2. Услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода 
 
Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 
- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 
Гласник РС“, бр. 11/09 и 20/15). 
- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску 
воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за 
спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 
30/91).  
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно 
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. 
лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од 
габарита објекта.  
- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 7/84), 
Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 
(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 53, 58/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за 
заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).  
 
У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних 
непогода, пожара и потреба значајних за одбрану укупна реализација односно 
планирана изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих просторних и 
грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из те области.  
Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са -
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 52/9).   
 
У поступку спровођења плана обавезна је примена свих прописа, смерница и 
стручних искуства, као и  
-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 
21/92). 
-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. 
закон и 10/15). 
- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова 
значајних за одбрану земље („Сл. гласник РС“, бр.39/95) утврђује који су објекти од 
значаја за одбрану. 
- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, 
бр.21/92).  
Градови и насеља у републици Србији класификовани су кроз четири степена 
угрожености. За сваки степен утврђене су одговарајуће мере, услови и режими 
заштите. 
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3. Правила и услови заштите природних и културних добара 
 

У обухвату Плана нема заштићених подручја за која је спроведен или покренут 
поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од 
међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних 
природних добара. Предеони елементи унутар културног предела (појасеви 
зеленила, групе стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, живице и сл.) у 
границама Плана, имају улогу локалних еколошких коридора еколошке мреже.  
 
У оквиру простора предвиђеног за одмориште и услужни центар је утврђено да су 
изведени припремни земљани радови. Овај простор није никада довољно 
рекогносциран нири су припремни радови изведени у присуству археолога тако да 
није могуће утврдити да ли су на првобитној површини терена били видљиви трагови 
материјалних култура из прошлости. 
Увидом у Елаборат заштите који је овај завод израдио током 2005.године за потребе 
ППГ Чачка на простору обухваћеним ПДР-е  нису убележена непокретна културна 
добра нити евидентирана добра која уживају заштиту на основу Закона о културним 
добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закона, 99/2011-др.закон). 

 Уколико се у будућности приликом земљаних радова у оквиру Плана наиђе на 
до сада непознат археолошки материјал Извођач/Инвеститор је дужан да обустави 
радове и обавести службу заштите. 

 Инвеститор/Извођач је дужан да предузме мере заштите како откривени 
археолошки материјал не би био уништен и оштећен. 

 Археолог Завода има право да након увида у материјал пропише праћење 
радова или пропише заштитна археолошка истраживања. 

 Трошкове ископавања, надзора и конзервације откривеног материјала сноси 
Инвеститор. 
 

4. Услови приступачности особама са инвалидитетом 
 
Приликом пројектовања зграда јавне и пословне намене као и других објеката за 
јавну употребу, саобраћајних и пешачких површина (тротоари и пешачке стазе, 
пешачки прелази, паркинзи, прилази до објеката и сл.), мора се омогућити несметан 
приступ, кретање и боравак  особама са инвалидитетом, деци и старим особама, у 
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. Гласник РС”, бр. 22/15), као и осталим 
важећим прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову  област. 
Нивелације свих пешачких стаза и пролаза радити у складу са важећим прописима о 
кретању особа са посебним потребама. 
Потребно је испоштовати одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом ( Сл. гласник РС број 33/2006) , у смислу члана 13. 
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5. Мере енергетске ефикасности 
 
Одрживој потрошњи енергије треба дати приоритет рационалним планирањем 
потрошње, те имплементацијом мера енергетске ефикасности у све сегменте 
енергетског система.  Одржива градња је свакако један од значајнијих сегмената 
одрживог развоја који укључује употребу грађевинских материјала који нису штетни 
по животну средину, енергетску ефикасност зграда, управљање отпадом насталим 
приликом изградње или рушења објеката. 
У циљу енергетске и еколошки одрживе изградње објеката треба тежити: смањењу 
губитака топлоте из објекта побољшањем топлотне заштите спољних елемената и 
повољним односом основе и волумена зграде, повећању топлотних добитака у 
објекту повољном оријентацијом зграде и коришћењем сунчеве енергије, коришћењу 
обновљивих извора енергије у зградама (биомаса, сунце, ветар итд), повећању 
енергетске ефикасности термоенергетских система.  
У циљу рационалног коришћења енергије треба искористити све могућности 
смањења коришћења енергије у објектима. При изградњи објеката користити 
савремене термоизолационе материјале, како би се смањила потрошња топлотне 
енергије. Предвидети могућност коришћења соларне енергије. Као систем против 
претеране инсолације користити одрживе системе (грађевинским елементима, 
зеленилом и сл.) како би се смањила потрошња енергије за вештачку климатизацију. 
При прорачуну коефицијента пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-25% 
ниже од максималних дозвољених вредности за ову климатску зону. Дрворедима и 
густим засадима смањити утицај ветра и обезбедити неопходну засену у летњим 
месецима 
Недовољна топлотна изолација доводи до повећаних топлотних губитака зими, 
хладних спољних конструкција, оштећења насталих влагом (кондензацијом) као и 
прегрејавања простора лети. Последице су оштећења конструкције, неконфорно и 
нездраво становање и рад. Загревање таквих простора захтева већу количину 
енергије што доводи до повећања цене коришћења и одржавања простора, али и до 
већег загађења животне средине. Побољшањем топлотно изолационих 
карактеристика зграде могуће је постићи смањење укупних губитака топлоте за 
просечно 40 до 80%. 
 
Код градње нових објеката важно је већ у фази идејног решења у сарадњи са 
пројектантом предвидети све што је потребно да се добије квалитетна и оптимална 
енергетски ефикасна зграда.  
За то је потребно: анализирати локацију, оријентацију и облик објекта, применити 
високи ниво топлотне изолације комплетног спољњег омотача објекта и избегавати 
топлотне мостове.  
У циљу рационалног коришћења енергије треба искористити све могућности 
смањења коришћења енергије у објектима. При изградњи објеката користити 
савремене термоизолационе материјале, како би се смањила потрошња топлотне 
енергије. 
Искористити топлотне добитке од сунца и заштитити се од претераног осунчања. Као 
сиситем против претеране инсолације користити одрживе системе (засену 
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грађевинским елементима, зеленилом и сл.) како би се смањила потрошња енергије 
за вештачку климатизацију. Дрворедима и густим засадима смањити утицај ветра и 
обезбедити неопходну засену у летњим месецима. 
 
При прорачуну коефицијента пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-25% 
ниже од максималних дозвољених вредности за ову климатску зону. 
 
За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне воде 
од ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева енергија, биогас и сл. Поред ових 
извора енергије у ту сврху у примени су и топлотне пумпе „ваздух-вода“ и „вода-
вода“. 
При изградњи нових објеката потребно је прво размотрити примену неких од 
поменутих извора топлотне енергије и у ту сврху предузети све потребне 
архитектонско грађевинске мере. 
У изградњи објеката поштоваће се принципи енергетске ефикасности. Енергетска 
ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске 
сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о 
енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/11) и Правилником 
о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/12). 
 

6. Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног и индустријског отпада 
 
Простор у обухвату Плана треба укључити у систем управљања отпадом на 
територији града Чачка. Планира се унапређење управљања отпадом, као и 
примена свих неопходних организационих и техничких мера којима би се 
минимализовали потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине. 
Управљање отпадом укључује активности прикупљања, транспорта, сортирања, 
рециклаже, одлагања, праћења и мониторинга отпада. Одлагање отпада врши се у 
одговарајуће посуде у сопственом дворишту, односно у контејнерима смештеним на 
погодним локацијама у склопу парцеле, а у складу са прописима за објекте одређене 
намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног 
комуналног предузећа које ће дефинисати динамику прикупљања и одношења 
отпада, према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 
14/16), а у складу са Стратегијом управљања отпадом за период  2010-2019. године. 
У оквиру сваког комплекса кроз техничку документацију дефинисати места за 
постављање контејнера и других посуда за прикупљање отпада. 
 

7. Услови и мере за спровођење плана детаљне регулације 
 

План детаљне регулације представља основ за:  
  
- Издавање локацијских услова  

- Израду пројекта препарцелације и парцелације 
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- Израду елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела и 

спајање две суседне парцеле истог власника 

 
Овим Планом није предвиђена израда урбанистичких пројеката, ни урбанистичко-
архитектонских конкурса. 

 
 

Однос са другим плановима и програмима 
 
Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора Београд Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега 
 

Положај трасе аутопута Е-763 
 
Деоница Таково-Прељина 
(КМ 98+887.99 до КМ 115+700.25, дужине Л=16812.26м) 
 
Деоница почиње јужно од Такова где мостом прелази реку Дичину и локални 
пут 
(Л=150 м), а затим улази у уску долину поменуте реке. Због врло неповољне 
теренске конфигурације траса је у првом сегменту деонице, до км 109+459,17, 
вођена елементима који одговарају рачунској брзини Вр=100км/х. 
Траса се пружа веома стрмим падинама дуж леве обале Дичине, све до уласка 
у тунел дужине Л=240м. По изласку из тунела траса прати леву обалу реке у 
дужини од око 1,2 км, да би затим преко вијадукта (Л=100 м) поново ушла у 
врло дугачак тунел на км 101+800 дужине око 1000м. Тунелом траса избија у 
узану долину Пауновачког потока, одакле се његовом десном стрмом обалом 
спушта на нешто шири плато. Траса даље скреће ка југу и опет улази у уску 
долину Дичине, прелази са једне на другу обалу преко пет мостова дужине по 
100 м, пружајући се стрмим падинама испресецаним мањим јаругама на 
источној и западној страни реке. На овом потезу се јавља још један тунел 
дужине 440 м, мост-подвожњак (Л=100м) и мост при преласку на десну обалу 
Дичине (Л=150 м). Пролазећи затим западним делом насеља Брђани, траса се 
укршта са локалним саобраћајницама (два надвожњака) и улази у доњи део 
долине реке Дичине, која је овде доста широка. Због промењених теренских 
услова створили су се услови да се, почев од км 109+459,17 траса води 
елементима за Вр=120 км/х. У трианглу између река Дичине и Чемернице и 
локалног пута са северозапада предвиђена је на км 114+800 петља 
"Прељина". Овај денивелисани укрштај је у функцији повезивања зоне око 
насеља Чачак, магистралних путева М-5 и М-22 са планираним аутопутем Е-
763. 
 

План размештаја функционалних и пратећих садржаја за потребе 
корисника у коридору аутопута Е-763 
 
У оквиру аутопута и његовог коридора, који је најзначајнији у овом простору за 
интеграцију и развој подручја, као и генерисање токова развоја, наћи ће се и 
одговарајући садржаји. 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР – ДРЖАВНИ ПУТ IA РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763) БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ – 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – ПРЕЉИНА – ЧАЧАК – ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ 

АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ 

 

34 

 

Пратећи садржаји на сваком путу представљају основу за неометано 
функционисање самога пута, те за задовољавање потреба корисника. 
Успешним планирањем програма, типологије и локације пратећих садржаја 
омогућиће се квалитетнија услуга на посматраном путу. Могуће је пратећи 
садржај посматрати као засебан подсистем пута, чији је циљ истоветан циљу 
саме градње путног правца: омогућавање брзог, безбедног и економски 
прихватљивог транспорта људи и робе. Пратеће садржаје чине функционални 
садржаји и садржаји за потребе корисника. 
Функционални садржаји директно утичу на експлоатационе услове. Чине их 
службе и објекти који омогућавају одржавање и мање оправке путних објеката 
и елемената пута (базе за одржавање путева), службе и објекти за управљање 
и контролу саобраћаја, службе и објекти за наплату путарине.  
Садржаје за потребе корисника чине објекти са задатком да омогуће 
безбедније, комфорније и интересантније путовање (паркиралишта, 
одморишта, станице за снабдевање горивом, мотели, сервисне станице за 
возила). Утицај на експлоатацију пута је индиректан. 
Просторна расподела, типологија и програм пратећих садржаја јавља се као 
складан однос између потреба будућих корисника за одређеним услугама и 
захтева за минимизацију утицаја на неометано одвијање саобраћајног тока. 
 
Планом су одређене макролокације пратећих садржаја. Тачне локације 
појединих садржаја, као и прецизни капацитети установиће се у оквиру 
Планова детаљне регулације и Идејних пројеката појединачних деоница. 
Микролокација будућих садржаја бира се на основу просторно функционалних 
могућности и атрактивности терена. 
 
Садржаји за потребе корисника 
Предвиђени су следећи пратећи садржаји за потребе корисника пута. 
 

Станице за снабдевање горивом (ССГ), које су намењене превасходно 
опслуживању свих врста моторних возила, по питању допуне погонског горива. 
Обзиром да је предметна деоница аутопутског профила и део међународне 
путне мреже потребно је да бензинске станице буду у складу са домаћим и 
европским стандардима по питању изграђености, опремљености, доступности 
и безбедности. На основу предложеног растера појављивања садржаја за 
потребе корисника у оквиру Просторног плана, јасна је потреба за 
формирањем станица за снабдевањем горивом на свим одмoриштима и у 
оквиру мотелског комплекса. Тиме се постиже постојање 7 пумпи у сваком од 
смерова кретања, са просечним међурастојањем од 25km на целој деоници 
аутопута Е-763 Београд - Пожега. 

Паркиралишта (П) служе краћем задржавању корисника (15-30 мин.), 
постављају се обострано, смакнуто у односу на главни саобраћајни ток. 
Суседна паркиралишта треба да су на сваких 10-15 км, а у зависности од 
осталих садржаја на траси као и макролокацијских услова. 
Обавезни садржаји на паркиралиштима су: паркинг простор за путничка и 
комерцијална возила, санитарни чвор, вода за пиће, зелене површине 
прилагођене одмору корисника, опремљене клупама и столовима. Проблем 
формирања и позиционирања паркиралишта ће се разрешавати на нивоу 
предстојећих урбанистичких планова и идејних пројеката. 
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Одморишта (О) служе дужим задржавањима путника (30-90 мин.), 
постављају се на растојањима од приближно 25km. Обавезни садржаји на 
њима су: станица за снабдевањем горивом, ресторан, кафеи, продавница 
прехрамбрене робе, продавница делова за возила, информациони центар, као 
и сви садржаји паркиралишта. 30 

Мотели (М), намењени дужем задржавању, уз могућност ноћења 
корисника, постављају се на растојањима 30-70km. Поред свих садржаја 
наведених за паркиралишта и одморишта, потребно је да се у оквиру 
комплекса налази и сервисна радионица за све врсте возила, као и шири 
дијапазон занатско-трговинских продавница, пошта, мењачница. 

 

 

 
У оквиру одморишта типа О-2 потребно је да се појаве садржаји са следећим 
оријентационим вредностима параметара капацитета: 
1) телефон за помоћ; 
2) јавни телефон; 
3) вода за пиће - чесма на отвореном; 
4) санитарно хигијенски чвор - површине 40 -100м2; 
5) информације - засебан информативно-туристички пункт, површине око 
25м2, као и табла са називом и планом одморишта укључујући и информацију 
о станици за снабдевање горивом и о мотелу, на улазу, те табла са основним 
информацијама о даљем путу на излазу (о главним скретањима, растојањима, 
туристичким, културним и природним локалитетима, наредним станицама за 
снабдевање горивом и мотелима); 
6) простор за одмор и рекреацију - за приближно 100-200 особа, на оквирној 
површини од 500м2, са парковским мобилијаром (клупе, столови, корпе за 
отпатке) и стазама; 
7) продавнице општих артикала - храна, пиће, штампа, цигарете, укупне 
површине до око 100м2; 
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8) кафе и ресторан - за оријентационо 120 особа у затвореном делу и 150 
места на тераси, кухиња и мокри чвор, службени смештај особља ресторана; 
9) мотел - са 50 - 60 лежаја, могуће уз објекат ресторана; 
10) станица за снабдевање горивом – 6 мултифункционалних обостраних 
точионих места, 4 у делу за путничке аутомобиле, 2 у одвојеном делу за 
комерцијална возила, са пуним асортиманом моторних бензина и дизел 
горива, као и засебно место за плин, место за проверу и регулацију притиска у 
пнеуматицима, место за промену уља, простор за чекање возила у реду, 
продавница потрошног материјала, ситних резервних делова за моторна 
возила и опреме; 
11) паркинг простор - за 62 - 150 путничких возила, 12 - 20 аутобуса, 24 – 40 
теретних возила, са потребним пролазним саобраћајним тракама. 
 
Оријентациона површина одморишта О-2 са наведеним садржајима је 3 - 5 ха. 
 
Пратећи садржај са свим функцијама који се може понудити корисницима 
будућег аутопутског правца је услужни центар, односно предвиђени објекат 
мотела у близини денивелисане петље "Прељина", у смеру ка Чачку. 
Поменути садржај ће омогућавати корисницима активан и пасиван одмор, 
преноћиште, услуге исхране, освежења и слично, као и евентуалне захвате на 
возилима у циљу одржања потребног нивоа техничке исправности.  
У смеру ка Београду предвиђено је одмориште типа О-2. 
 
Након израде планова детаљне регулације и идејних пројеката појединачних 
деоница аутопута, омогућиће одређивање микролокација предвиђених 
објеката пратећих садржаја и прецизирање њихових капацитета. 
Правила за утврђивање зона заштите магистралних инфраструктурних 
система и режим коришћења простора у зонама заштите 
 
Утврђују се следеће зоне заштите магистралних инфраструктурних система: 
1) ужа зона заштите - простор ширине 40м лево и десно од зоне изградње 
аутопута (путно земљиште), 25м лево и десно од пружног појаса, 6м лево и 
десно од трасе гасовода и 4м лево и десно од трасе оптичких каблова; 
2) шира зона заштите - простор ширине од 260м лево и десно од ужег појаса 
заштите аутопута, 100 м лево и десно од ужег појаса заштите пруге, 16 м лево 
и десно од ужег појаса заштите гасовода и 25м лево и десно од трасе 
далековода. 
Овим просторним планом утврђују се следећи режими коришћења простора у 
зонама заштите аутопута: 
1) режим коришћења простора у ужој зони заштите (40м лево и 40м десно од 
путног земљишта) дефинисан је следећим правилима која се односе на 
коришћење простора: 
- дозвољено је обављање делатности у функцији инфраструктурног система, 
- у грађевинским подручјима насеља које тангира или кроз која пролази 
аутопут, не дозвољава се изградња нових и реконструкција постојећих 
објеката, 
- у ванграђевинским подручјима насеља кроз које пролази аутопут, простор се 
може користити сходно одредбама Закона о јавним путевима; 
2) режим коришћења простора у широј зони заштите: 
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- дозвољено је обављање активности које нису у супротности са дефинисаним 
планским решењима која се односе на просторне, функционалне и техничке 
захтеве реализације и функционисања планираног инфраструктурног система, 
- у ванграђевинском подручју простор се може користити у складу са 
претходно дефинисаним режимима заштите, уз поштовање правила која се 
односе на уређење и изградњу објеката, а дефинисана су просторним 
плановима и посебним правилницима. 

 

 Разматрана питања и проблеми угрожавања и заштите животне средине 
 
Приказ могућих промена и њихов утицај на животну средину за време 
имплементације планираних садржаја извођења пројеката, редовног рада и за случај 
удеса, као и процена да ли су промене привременог или трајног карактера се 
процењују нарочито у погледу квалитета ваздуха, воде, земљишта, нивоа буке, 
интензитета вибрација, топлоте и зрачења, здравља становништва, метеоролошких 
параметара и климатских карактеристика, насељености, концентрације и миграције 
становништва, намене и коришћења површина (изграђене или не изграђене 
површине, употребе пољопривредног, шумског и водног земљишта), комуналне 
инфраструктуре, природних добара посебне вредности и непокретних културних 
добара и њихове околине, као и пејзажне карактеристике подручја и сл.  
 
У циљу сагледавања штетних утицаја планираних садржаја на животну средину, 
неопходно је извршити анализу могућих негативних утицаја, како у фази изградње 
тако и у фази експлоатације са предлогом мера за спречавање и отклањање истих.  
Имплементација саржаја предвиђених овим Планом може се уступити само 
привредним организацијама регистрованим за ову врсту делатности са кадровима 
одговарајућих квалификација и здравственог стања и са опремом за рад и 
заштитним средствима које гарантују безбедан и квалитетан рад. Узимајући у обзир 
да се Извођачи морају придржавати прописане законске регулативе и важећих 
прописа и одговарајућих мера заштите, не очекује се да може доћи до значајних 
утицаја на промену квалитета ваздуха, воде, земљишта, нивоа буке, интензитета 
вибрација, топлоте и зрачења, нити до неповратне деградације површинског слоја 
земљишта на локацији.  
 
У фази извођења грађевинских припремних радова главни штетни продукти процеса 
транспорта су стварање и распростирање издувних гасова и прашине. Мотори с 
унутрашњим сагоревањем производе највише штетних издувних гасова (азотних 
оксида и угљоводоника), а камиони при кретању стварају и подижу највећу количину 
прашине. Описана емисија штетних гасова је занемарљива и краткотрајна.  
Ископана земља приликом постављања подземних инсталација цевовода и опреме 
ће се одлагати на утврђена места и поново користити за затрпавање истих 
организацијом градилишта. 
 
Мере заштите подразумевају благовремену детекцију цурења нафтних деривата, 
чиме се штити земљиште и подземне воде, као и примену опреме и уређаја којима 
се смањује емисија загађујућих материја у ваздух. Посебан сегмент представља 
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управљање отпадом, као и успостављање мониторинга којим ће се обезбедити 
ефикасна контрола примењених мера. 
 

 Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и 
организацијама 

 
За израду плана коришћене су подлоге и подаци који су добијени од надлежних 
јавних предузећа и институција.  
Остали подаци и услови уграђени су у Нацрт плана, а услови Јавних предузећа 
везани за инфраструктурно напајање предметног простора коментарисани су у 
оквиру поглавља која се баве инфраструктуром. 
У поступку прибављања података за израду плана обрађивач је извршио 
евидентирање постојећег. Преко општинске службе сви корисници простора су 
упознати са поступком израде Плана детаљне регулације за ово подручје. На 
одржаном раном јавном увиду јавност (правна и физичка лица) је упозната са 
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне 
целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања. 
 
 

II. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЊЕНОГ МОГУЋЕГ РАЗВОЈА 

 
2.1.    Природне карактеристике 

 
Макролокација 
 
У средишном делу Србиј, између планина Јелице, Овчара, Каблара и Вујна, које се 
благо таласасто спуштају према долини Западне Мораве, простире се Чачанска 
котлина, са својих 58 насеља, рачунајући иград Чачак, као средиште котлине. 

Чачанска котлина заузима географски простор између 20 7 15” до 20 38 30” источне 

географске дужине и 43 44 00” и 44 00 30” северне географске ширине. Надморска 
висина овог подручја се крећ од 204 до 985m.  
Средишним делом котлине протиче река Западна Морава која котлину дели на два 
дела, а у непосредној близини Чачка у њу се уливају са леве стране реке Каменица, 
Чемерница и Дичина, а са десне Лупњача, Лозничка, Атеничка и Трнавска река. 
Десна страна котлине оивичена је обронцима планина Јелица и (Црна Стена 922m, 
Градина 849m и Небош 789 m) и Каблар (885 m).  
 
Микролокација 
 
Обухват Плана детаљне регулације се поклапа са појасом експропријације за 
инфраструктурни коридор – Државни пут IА реда ознаке А2 (763) Београд - 
Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, са 
пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из 
општине Горњи Милановац на територију града Чачка до  Прељине и прати 
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динамику реализације изградње инфрастриктурног коридора.  Планом детаљне 
регулације обухваћени су делови катастарских општина Соколићи, Прељина и 
Ракова. 
 
Према подацима из ППППН на овом делу аутопута заступљене су следеће 
природне карактеристике: 
 
Физичко-географске одлике терена 
На истраживаном терену заступљени су равничарски терени са пространим 
алувијалним теренима Западне Мораве и бежуљкасто планински терени 
Шумадијских планина. 
У брежуљкасто планинском рејону шумадијских планина, издвајају се Рудник (1132 
мнм), Вујан (856 мнм), Овчар (986 мнм) и Каблар (885 мнм). Између ових планина 
налазе се котлине: Пожешка, Чачанска и Горњомилановачка. Чачанска котлина има 
дужину око 40 км и површину преко 270 км². Пожешка и Чачанска котлина су 
повезане композитном долином Западне Мораве. 
У хидрографском погледу поршинске воде гравитирају ка сливу реке Западне 
Мораве, са хидрогеолошком вододелницом на Руднику и припада Црноморском 
сливном подручју. 
Према карти климатских области Југославије ово подручје припада 
умереноконтиненталној и континенталној клими, са више падавина током пролећа и 
раног лета, а мање у зимском периоду. На ово упућује чињеница да је средња 
годишња амплитуда температуре (разлика средње јулске и средње јануарске 
температуре) око + 26оC. 
 

Геолошка грађа 
Геолошки састав и тектонски склоп терена, у подручју изградње деонице Београд - 
Пожега, врло су сложени. Ова деоница се у највећем делу налази у оквиру 
Вардарске зоне (екстерне подзоне), једног од најизраженијих геолошких ентитета 
динаридског простора. Заступљене су бројне литостратиграфске јединице, сложене 
унутрашње грађе и међусобних односа. На ужем простору планом обухваћеног дела 
инфраструктурног коридора распрострањенa je литографска целина терцијарне и 
квартарне старости (у долинама већих река, као што су Западна Морава, 
Чемерница, Моравица, Љиг, Качер и Дичина). 
 
Хидрогеолошка својства терена 
Стенске масе, које изграђују терен истражног простора деонице аутопута Београд-
Пожега су различитих хидрогеолошких карактеристика, од добро пропусних 
песковито-шљунковитих квартарних и карстификованих карбонатних, углавном 
тријаских наслага, до практично водонепропусних комплекса терцијера, мезозоика и 
палеозоика. На основу хидрогеолошких својстава стенских маса, типова порозности 
и основних филтрационих параметара, као и услова оводњености терена и заштите 
од загађења изданских вода, издвојено је генерално пет хидрогеолошких категорија 
терена, од којих су у оквиру захвата плана присутни терени са водоносним 
срединама у оквиру алувијалних наноса, најниже речне терасе и виших речних, 
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речно-језерских тераса и делувијално-пролувијалних наслага (долина реке Саве, 
Колубаре, Западне Мораве, Чемернице, Скрапеж, Ђетиње, Дичине); 
 
Издвојене хидрогеолошке категорије терена систематизоване су у ППППН, у основи 
према базичним условима заштите и очувања постојећег квалитета подземних вода, 
а пре свега са аспекта могућег неповољног утицаја аутопута и свих пратећих 
објеката и садржаја. Анализирани су у профилу следећи типови издани: 
1) Збијене издани у оквиру алувијалних седимената, наслага речних тераса и 
делувијално-пролувијалних наслага, затим миоценских туфова и дубоких слојева 
песковитих шљункова, интергрануларне порозности. Ови типови издани заступљени 
су у алувијалним равнима река Саве, Колубаре, Тамнаве, Западне Мораве 
Чемернице, Дичине и Деспотовице, као и уским зонама долина река Љиг, 
Драгобиљица и Драгобиљ; 
 
Хидролошке карактеристике 
Са хидролошког становишта, са изузетком река Колубаре, Тамнаве, Уба, Љига, 
Рибнице и Пештана, Скрапежа, Ђетиње, Моравице, Западне Мораве, Бјелице, 
Каменице и Чемернице, разматрани водотоци који пресецају границе коридора  
аутопута су углавном хидролошки неизучени, пошто на њима не постоје систематска 
(а ни повремена) мерења протицаја и осматрања нивоа. Укупан број пресека 
граница коридора аутопута и водотока износи 100. У оквиру предметног плана 
коридор аутопута пресеца реку Слатину и простором петље обухвата део тока 
Дичине непосредно пре уливања у Чемерницу. Квантитативне карактеристике 
сливова које пресецају границе коридора аутопута, као и морфолошке 
карактеристике водотока на пресеку граница коридора аутопута Београд-Јужни 
Јадран (са приказом 154 водотока на подручју плана)дати су у оквиру аналитичко - 
документационе основе ППППН. 
На основу претходне анализе ерозионих и бујичних процеса на подручју које 
гравитира коридору, добијени су одређени квантитативни показатељи степена 
угрожености будуће саобраћајнице од ерозије и бујица. С тог аспекта, од посебног 
интереса су водотоци који проносе веће количине наноса, а нарочито вученог наноса 
(Рибница, Лепеница, Топлица, Пештан, Дичина и Моравица). 
Спроведене анализе извршене су за све водопривредне области: заштиту, уређење 
и коришћење вода. Главни аспект дат је следећим водопривредним гранама: 
водоснабдевање (снановништво и индустрија), наводњавање, хидроенергетика, 
пловидба, регулација, одводњавање и водопривредни системи (бране и 
акумулације). 
 

Пољопривредно земљиште 
Од укупне површине обухваћене ППППН око 67% чини пољопривредно земљиште. 
Значајан удео у пољопривредном земљишту имају оранице и баште са око 61%, док 
пашњаци и ливаде обухватају око 30%, а најмањи проценат чине воћњаци и 
виногради са око 9,5%. 
Коридорски правац и сам коридор у ужем смислу (зона заштите аутопута) лоциран је 
претежно у зони земљишта од l до lV класе и делом у зони земљишта V бонитетне 
класе, без ерозије.   
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Шумско земљиште 
Сам коридор, у ужем смислу аутопут, не обухвата шумско земљиште. Делови терена 
са шумским покривачем су заступљени локално у непосредној близини обухвата.ли 
На развитак и данашње стање вегетације утицали су многобројни чиниоци, међу 
којима су најважнији разноврсни облици рељефа, климатске карактеристике и 
посебно човек. Утицај човека учинио је да вегетација има секундарни карактер. На 
многим местима, уместо потиснутих шума, проширили су се разни типови ливада и 
пашњака, често нерационално искоришћених и у великој мери деградирани. 
Подручје истраживања је претежно култивисано и прекривено разним 
пољопривредним културама. 
 

Инжењерско-геолошки услови 
 
Сеизмичност терена 
 
За пoтребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији за План детаљне 
регулације за инфраструктурни коридор – државни пут IА реда ознаке А2 (763) 
Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак – 
Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од 
улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине 
израђене су: 
 

 Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5 
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 Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по параметру 
максималног хоризонаталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) 

 
 

 Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година на површини 
терена 
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 Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период од 475 
година, по параметру максималног хоризонаталног убрзања PGA на основној 
стени (vs=800m/s) 
 

                          Табела 3 

 
 

 Табела епицентара земљотреса који се налазе на предметној локацији 
                            
                          Табела 4 
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Климатске карактеристике 
 
У климатском погледу територија града Чачка се може поделити у две јасно 
изражене целине. Простори до 700м надморске висине имају умерено-
континенталну климу, а простори изнад 700 м.н.в. имају субпланинску климу. Код оба 
типа јављају се карактеристике микротермалне климе. 
Простор обухваћен разрадом овог плана представља зону умерено-континенталне 
климе. Хладну половину године (од октобра до априла) карактерише учестала појава 

слабијих мразева (дани са минималном температуром ваздуха испод 0°C). Годишње 
се на подручју Чачанско-краљевачке котлине јавља у просеку 88 дана са мразом, и 
то најчешће у периоду децембар-март, а знатно ређе у октобру, новембру и априлу. 
Према овим показатељима, климатски услови зимског периода приближавају се 
условима оштрије континенталне климе. Топлу половину године карактерише 
сразмерно велика учесталост летњих дана са максималном температуром ваздуха 
изнад 25°C и тропских дана са максималном температуром ваздуха изнад 30°C (у 
просеку 24 дана годишње).  
Средња годишња релативна влажност ваздуха износи око 79%, па се сматра да ову 
зону карактерише претежно умерено влажна клима. Највеће средње месечне 
вредности релативне влажности ваздуха се јављају у периоду од новембра до 
фебруара, и у просеку износе око 80%, док се најмања влажност јавља у периоду 
април-јул, и на анализираном подручју, износи у просеку 70% до 75%. 
Просечна количина падавина на анализираном подручју Чачанско-Краљевачке 
котлине у приобаљу Западне Мораве просечно износи око 740мм на годишњем 
нивоу. 
У току године у Чачанско-краљевачкој котлини преовлађују западни, северозападни, 
и југозападни ветрови док су ветрови из правца југоистока, истока, севера, 
североистока и југа мање заступљени. Сразмерно висока фреквенција тишина 
показује да је на анализираном подручју велика честина дана без ветра. Јаки и 
олујни ветрови се ређе појављују у овом крају. 

 
 
2.2. Опис стања животне средине 
 
Оцена постојећег стања 
 
Предметни простор је претежно изграђен. Највећу површину у обухвату Плана 
детаљне регулације чини  површина у функцији Државног пута IA реда (ауто-пута Е-
763) преко 80% предметног простора. У оквиру ове површине налази се коловоз, 
земљиште уз ауто-пут са банкинама и одводним каналима, слободне зелене 
површине у зони петље „Прељина“ као и наплатна рампа. 
 
Као пратеће заступљене су површине у финкцији осталих објеката уз аутопут пре 
свега пропуста. 
 

Као посебне површине, мање заступљене, издвајају се површине осталих 
саобраћајница у зони ауто пута. 
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Осим саобраћајних површина заступљене су и површине у функцији водених токова, 
регулисаних река Дичине и Слатине и осталих природних мањих потока. Обе 
поменуте реке се укрштају са аутопутем па се на овим деловима налазе и два моста.  
 
Као неизграђене површине у оквиру предметног простора заступљене су две 
неизграђене површине, са леве и десне стране ауто-пута. Ове локације су, у складу 
са смерницама ППППН који дефинише макролокације, одређене кроз техничку 
документацију рађену за ауто-пут. 
 

 Саобраћај 

 
Друмски саобраћај, на подручју које је предмет разраде Планом, је изграђен. Осим 
трасе аутопута, денивелисаних укрштања са споредним путним правцима  изграђене 
су и поједине деонице општинских и некатегорисаних  путних праваца које су морале 
да промене своје трасе изградњом аутопута.  
површинског саобраћаја и то: 
У оквиру граница Плана као и у непосредном окружењу пружају се следећи путни 
правци: 
Државни путеви I  реда :  

 Државни пут IА реда број 2 –  ( аутопут Београд-Обреновац-Лајковац-
Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Чачак-Пожега - Е763) 

 Државни пут IБ реда број 22  (Београд - Љиг – Прељина) 
 

Општински путеви: 

 Oпштински пут 123-4 Вранићи- Прељина-Горња Трепча са коловозом ширине 
4.5м са асфалтним застором, који је пресечен ауто-путем 

 Oпштински пут 123-20 Ракова-Соколићи-Прислоница-Луњевица- у непосредној 
близини са коловозом ширине 4.5м са асфалтним застором 

 

 Некатегорисани путеви: 
- Некатегорисани – локални пут преко кп. бр. 810/2 и 810/4  осталих све КО 

Соколићи, ширине макадамског коловоза од око 3.5м 
- Некатегорисани – локални пут преко кп. бр. 125/1 и  осталих све КО Соколићи 

ширине макадамског коловоза од око 3.5м 
- Некатегорисани – локални пут преко кп. бр. 679/2, 679/1 и  осталих све КО 

Соколићи ширине макадамског коловоза од око 3.5м 
- Некатегорисани – локални пут преко кп. бр. 658/2, 658/1 и  осталих све КО 

Соколићи ширине макадамског коловоза од око 3.5м.  
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР – ДРЖАВНИ ПУТ IA РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763) БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ – 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – ПРЕЉИНА – ЧАЧАК – ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ 

АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ 

 

46 

 

Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 
 

 Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
Магистрални цевовод питке воде за кориснике Горњег Милановца ЧE Ø650mm 
регионалног водосистема „Рзав“ пресеца простор који је предмет разраде у зони 
везе аутопута и ДП IБ бр. 22 у Прељини. У истој зони постоји и изграђена секундарна 
водоводна мрежа. Ван ове зоне, а у простору обухвата Плана нема изграђене 
водоводне мреже. 
 
Фекална канализација 
Такође у зони везе аутопута и ДП IБ бр. 22 у Прељини постоји изграђена 
канализациона мрежа и ван ове зоне, а у простору обухвата Плана нема изграђене 
канализационе мреже. 
 
Атмосферска канализација 
У захвату плана је изведен део AУТОПУТА  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН дуж 
кога је изведена атмосферска канализација, канали и пропусти за одвођење 
атмосферских вода.  
 

 Електроенергетска мрежа 
 

Локација која је предмет овог плана напаја се електричном енергијом преко ТС 
35/10kV  ''Чачак 4''. На локацији нема постојећих трафо станица. Преко дела 
локације пролази постојећи далековод 10kV који је делом изведен подземним 
каблом у деоници испод ауто пута. Далековод повезује ТС ''Соколићи кула'' са 
постојећим водом 10 kV Прељина. Тачан положај кабла није достављен па није ни 
приказан у графичком делу. 
 

 Телекомуникациона инфраструктура 
 
На локацији која је предмет овог плана нема објеката електронске комуникације  али 
цело подручје овог плана је повезано на постојећи телекомуникациони центар РСС 
Прељина, са које су постојећим, а и будућим корисницима услуга електронске 
комуникације обезбеђују сви сервиси. Постојећа подземна ТК мрежа се налази на 
дубини од 0,60 до 1,20 метара. Примарна ТК мрежа је у целини подземна и 
реализована бакарним кабловима, типа ТК59ГМ, а секундарна је реализована 
подземним и надземним  ТК кабловима типа ТК59М и ТК33У, са  тренутно довољним 
капацитетима за потребе корисника наведеног граничног подручја.  
Телефонске централе којима гравитирају претплатници обухваћени граничним и 
околним деловима граничног подручја су дигиталне. Претплатници  у граничним и 
околним деловима наведеног граничног подручја су су обухваћени кабловским 
подручјима MSAN Соколићи – кабл 1, MSAN Ракова – кабл 1, ATC Прељина – кабл 
02 и 03 и ATC Брђани – кабл 001. 
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Кроз подручје које је обухваћено планом, пролазе оптички каблови кроз ПЕ цеви 1x2 
пречника 40мм, на следећим релацијама: 

- Оптички кабл Чачак - Горњи Милановац 1, кабл TOSM 03 (8x2) II x0.4x3.5 
CMAN 

- Оптички кабл Чачак - Горњи Милановац 2, кабл TOSM 03 (12x12) II x0.4x3.5 
CMAN 

- Оптички кабл, привод за наплатну рампу Прељина - кабл TOSM 03 (2x12) II 
x0.4x3.5 CMAN 

- Оптички кабл Прељина – MSAN Ракова - Соколићи - кабл TOSM 03 (4x6) II 
x0.4x3.5 CMAN 

А у околном делу граничног подручја провучени су оптички каблови на следећим 
релацијама: 

- Оптички кабл привод MSAN Ракова  - кабл TOSM 03 (2x6) II x0.4x3.5 CMAN 
- Оптички кабл  привод MSAN Соколићи - кабл TOSM 03 (2x6) II x0.4x3.5 CMAN 

 
Простор који је предмет овог плана покривен је сигналом мобилне телефоније сва 
три оператера који послују на територији rепублике Србије и то ВИП мобил, Теленор 
и Телеком Србија. 
 

 Термотехничка инфраструктура 
 
Према подацима добијеним од надлежног предузећа „Србијагас“, у обухвату  плана 
постоји гасоводна мрежа коју чини: 
 - транспортни гасоводи од челичних цеви максималног радног притиска (MOP) 
50 bar, пречника Ø356mm и 
 - дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских цеви MOP 4 bar. 
 

 Зеленило 
 
У оквиру предметног плана зеленило је углавном заступљено у форми затравњених 
површина као зеленило банкина и петље у функцији аутопута и осталих 
саобраћајница. Слободне зелене површине у оквиру петље местимично су 
озелењене садницама дрвећа. 
На површинама формираним за планиране намене зеленило је деградирано и 
простор је огољен.  
Зеленило се у оквиру плана јавља још и у виду травних површина уз регулисани ток 
река Дичине и Слатине. Ван граница плана и ван обухвата регулације корита рекa су 
обраслa аутохтоном вегетацијом.  
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Табела 5 – постојећа намена површина у оквиру анализираног просторa 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА (m2) 

 
 

Површине у функцији ауто-пута 437 172,3 

Површине осталих саобраћајница 25 659,1 

Површине у функцији осталих објеката уз ауто-пут 580,5 

Неизграђене површине уз ауто-пут 109 975,6 

Водени токови 85 432,3 

 
УКУПНО 658 819,8 

 
Како за предметни простор нема конкретних мерења загађивача, у наредном 
поглављу дати су потенцијални извори загађења препознати према постојећем 
начину коришћења у оквиру плана. Извори загађења на подручју плана су 
разнородни: комуналне отпадне воде, комунални отпад, обрађивање 
пољопривредног земљишта (на околним површинама), бука и аерозагађење као 
последица одвијања друмског саобраћаја. 
 
Загађење земљишта  
Активности на околним пољопривредним површинама, приликом обављања 
пољопривредне делатности, могу бити извор загађивања животне средине услед 
неконтролисане употребе средстава за заштиту биља (пестицида) и фертилизера 
(комплексних минералних ђубрива). Ова врста загађивања животне средине 
манифестује се како аерозагађењем при апликацији средстава за заштиту биља, 
тако и загађивањем земљишта и вода при неконтролисаној употреби пестицида и 
других хемијских препарата и минералних ђубрива у циљу увећања приноса и 
задовољења увећаних потреба у производњи хране. Наведени утицаји могу бити 
посебно изражени у току сушних периода у години. 
Земљиште, односно његов квалитет може бити угрожен и појавом ерозионих 
процеса и поплавама (наиласком великих вода). 
 

Аерозагађење 
Стање животне средине на подручју обухваћеном планом одређено је природним 
условима, урбаном физичком структуром, привредним активностима, саобраћајем и 
друштвено-економским процесима који се одвијају у градовима и њиховим 
окружењима.  
Главни загађивач ваздуха је друмски саобраћај који највише угрожава становништво 
у централним зонама градова и у појасевима саобраћајница (магистралних, 
регионалних и локалних). Моторна друмска возила, чији издувни гасови доприносе 
погоршању квалитета ваздуха, представљају значајне загађиваче животне средине. 
Издувни гасови имају утицај на хуману популацију, флору, фауну, као и материјална 
и културна добра. Њихов утицај се осећа у подручјима око друмских саобраћајница. 
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Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитује се велики број гасова, од којих су 
најважнији (због свог доказаног негативног утицаја на хуману популацију): CО, NОx, 
SО2, угљоводоници, олово, као и чврсте честице у облику чађи. 
 

Загађење вода 
На посматраном подручју обухвата и у његовом непосредном контакту налазе се 
следећи већи водотоци, који су на основу Уредбе о категоризацији водотока 
(Сл.гласник СРС, бр.5/68) сврстани према класама и поткласама у следеће 
категорије:  
Дичина (од ушћа реке Деспотовице до ушћа у реку Чемерницу IIb), Чемерница, у 
непосредном контакту обухвата плана (од ушћа реке Плане до ушћа реке Дичине IIa 
и од ушћа реке Дичине до ушћа у Западну Мораву IIb). У оквиру предметне локације 
присутна је и Слатина, мања притока Чемернице. 
Имајући у виду просторне карактеристике истраживаног подручја плана у чијем су 
контакту углавном присутне  обрадиве пољопривредне површине, може се рећи да 
постоје загађивачи који би нарушили квалитет површинских и подземних вода. До 
загађивања површинских и подземних вода долази услед неадекватне примене 
вештачких ђубрива, пестицида и хербицида у ратарској и повртарској производњи, 
неадекватним депоновањем отпада, комуналним отпадним водама и водама са 
друмских површина као последица одвијања саобраћаја и одржавања 
саобраћајница. 
Загађење које је последица наведених процеса по својој временскоj карактеристици 
могу бити стална, сезонска и случајна (инцидентна). Стална загађења везана су, 
првенствено, за обим, структуру и карактеристике саобраћајног тока. Ради се пре 
свега о таложењу штетних материја из издувних гасова, уља и мазива, хабању гума 
и коловоза, хабању каросерије и сл. Сезонска загађења су везана за одређени 
годишњи период. Типичан пример ове врсте загађења је употреба соли за 
одржавање пута у зимским месецима. Случајна (инцидентна) загађења најчешће 
настају због транспорта опасних материјала. Најчешће се ради о нафти и њеним 
дериватима, мада није редак случај да долази и до хаварија возила која 
транспортују врло опасне хемисјке производе.  
 
Бука 
Утицаји постојећих путева осим загађивања атмоасфере све више се манифестују и 
оптерећењем буком. Бука не делује само на орган чула слуха, већ и на нервни 
систем, а преко кога утиче на крвне судове и многе друге органе на којима изазива 
промене и функционалне сметње. 
Штетност буке је у функцији њеног спектра и њеног трајања. Извори буке код мотора 
су: 
а) издувни и усисни систем (аеродинамичка бука) 
б) вибрације спољних површина, које су изазване: 

-радом механичких система мотора (клипни механизам, разводни механизам, 
разни помоћни уређаји и њихов погон) односно ударима при раду спрегнутих 
елемената ових механизама, 

-дејством гасних сила током компресије и нарочито током сагоревања. 
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Управљање чврстим отпадом 
Развојем цивилизације, порастом стандарда и општег напредка друштва јављају се 
све већа количина комуналног отпада и индустријског отпада. Депонија комуналног 
отпада јесте санитарно-технички уређен простор на коме се одлаже чврст отпад, 
који као отпадни материјал настаје на јавним површинама, у домаћинствима, у 
процесу производње, односно рада, у промету или употреби, али који нема својства 
опасних материја. 
Годишња количина комуналног смећа које се одлаже на депонијама које се налазе у 
оквиру коридора аутопута за општину Горњи Милановац на депонији "Вујан" је 40 
000 m3, док је за Чачак на депонији Прелићи 70 000 m3. 
 
 

III. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА 
БУДЕ ИЗЛОЖЕНО ЗНАЧАЈНОМ РИЗИКУ 

 

У погледу могућих утицаја на животну средину, анализирани су утицаји на околину 
приликом изградње и експлоатације планираних садржаја и то: 

Утицај на становништво 
 
У оквиру обухвата плана, нема стамбених објеката тако да се не очекује негативан 
утицај на здравље становништва које је насељено у оближњим местима. Најближи 
објекти лоцирани су местимично на око 150м у односу на сам обухват. Планиране 
услужне деатности створиће потенцијалну прилику за формирање нових радних 
места, где се предност при запошљавању може дати локалном становништву. 
 
Утицај на флору и фауну 
 
У оквиру предметног плана нису заступљене јестиве, лековите и витаминозне биљке 
нити посебне животињске врсте.  
Одвијање саобраћаја праћено буком, као и пољопривредне површине у окружењу 
доводе до закључка да се на овом простору не могу очекивати појаве дивљачи и 
њихово дуже задржавање. Разне врсте гуштера, птица и инсеката могу се јавити на 
предметном простору.  
Опремање аутопута пратећим садржајима неће имати битног утицаја на шумске 
скосистеме који се местимично јављају у контактнј зони, као ни на фреквенцију 
биљног и животињског света у односу на целокупан предео. Утицај одвијања 
услужних делатности које су планиране на биљни и животињски свет неће бити од 
великог значаја из разлога што је планирани простор већим делом изграђен 
(аутопут) са мање заступљеним огољеним површинама или површинама са ниским 
растињем које нема посебну вредност ни у еколошком ни у економском смислу.  
Начини утицаја изградње инфраструктурног коридора на животињске врсте, изражен 
је ефектом раздвајања простора, који представља животна станишта заступљених 
животињских врста. Магистрални линијски коридор, у ужем смислу, аутопут као 
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објекат, је стандардима пројектовања ограђен и заштићен од простора који га 
окружује. То узрокује пресецање уобичајених путања кретања животиња у њиховим 
природним стаништима. Овај проблем се решава пројектовањем пролаза за 
животиње - ремизама, на одређеним растојањима. У оквиру обухвата плана нису 
планирани ови пролази, имајући у виду лоакцију обухвата. 
 
Утицај на квалитет ваздуха 
 
Утицај аерозагађења на екосистем је просторно ограничен, и то на малу површину у 
склопу комплекса. Највеће оптерећење аерозагађења може се очекивати на улазу и 
излазу са локације, услед трансмисије полутаната саобраћајне генезе. Приликом 
изградње и експлоатације планираних пратећих објеката аутопута, очекује се 
емисија прашине и емисија издувних гасова из мотора са унутрашњим сагоревањем.  
Неефикасност мотора са унутрашњим сагоревањем и високе радне температуре 
производе нуспроизводе као најзначајније загађујуће материје: азотни оксиди (NОx), 
угљоводоници, угљенмоноксид (CО), сумпордиоксид (SО2), честице (чађ и лебдеће 
честице), олово, алдехиди и други секундарни полутанти. Ово нарочито може бити 
изражено услед употребе возила без еколошких катализатора. 
Загађујуће материје које су саставни део издувних гасова могу бити примарне, које 
настају при сагоревању горива, и секундарне, које настају у атмосфери разлагањем 
примарних загађујућих материја. Загађујуће материје које настају као последица 
саобраћаја шире се под дејством ветрова у атмосферу, при чему се разређују. 
 
Утицај на квалитет воде 
 
Потенцијално загађење површинских и подземних вода може потицати са околних 
пољопривредних површина, али и од одвијања саобраћаја. Како пољопривредне 
површине нису заступљене у обухвату плана, треба обратитит пажњу на утицаје који 
потичу са аутопута.  
У водама које се сливају са коловозних површина присутан је низ штетних материја у 
концентрацијама које су често изнад максимално дозвољених за испуштање у 
водотокове. Ради се пре свега о компонентама горива као што су угљоводоници, 
органски и неоргански угљеник, једињења азота (нитрати, нитрити и амонијак). У 
табели су приказани извори загађења и типични полутанти који се налазе у отицају 
са друмских саобраћајница. 
 
 
    Табела 6-Извори загађења и типични полутанти који налазе у отицају са друмских саобраћајница. 

Полутанти Извори загађења 

Чврсте честице Хабање коловоза, возила, атмосфера и одржавање путева 

Азот и фосфор Атмосфера и примена вештачких ђубрива 

Олово 
Олово у облику тетраметил олова из идувних гасова возила, хабање 
гума 

Цинк Хабање гума, моторна уља и мазива 
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Гвожђе 
Рђа са возила, металне конструкција на аутопуту (мостови, одбојници), 
покретни делови мотора 

Бакар 
Металне заштитне превлаке, хабање лежајева и четкица на мотору, 
покретни делови мотора, хабање кочионих облога, фунгициди и 
инсектициди 

Кадмијум Хабање гума и коришћење пестицида 

Хром 
Металне заштитне превлаке, покретни моторни делови, хабање 
кочионих облога 

Никл 
Дизел гориво и бензин, уља за подмазивање, металне заштитне 
превлаке, хабање кочионих облога и асфалтних површина 

Ванадијум Додаци гориву 

Титан  Боја за бојење ознака на коловозу 

Манган  Покретни моторни делови 

Натријум, калцијум  
и хлориди 

Соли за одмрзавање 

Сулфати Коловозна постељица, гориво и соли за одмрзавање  

Нафта и нафтни 
деривати 

Прскање  и цурење горива, антифриза и хидрауличних уља, квашење 
асфалтне површине 

 
 
При одвијању друмског саобраћаја долази до загађења вода као последица 
следећих процеса: 
- таложење издувних гасова; 
- хабање гума; 
- деструкција каросерије и процеђивање терета; 
- просипање терета; 
- одбацивање органских и неорганских отпадака; 
- таложење из атмосфере; 
- доношење ветром; 
- развејавање услед проласка возила. 
 
Утицај на квалитет земљишта 
 
Утицај загађења тла у највећој мери изражен је кроз трајно заузимање површине, 
други утицаји су присутни у знатно мањој мери, с тим што треба нагласити да се у 
конкретном случају ради о неплодној површини, са измењеном вегетацијом. 
Утицај аутопута и изградње пратећих садржаја на земљиште огледа се у директним 
и идиректним утицајима. Директни утицаји везани су за промену намене коришћења 
земљишта на позицијама изградње услужних објеката. Индиректни утицаји су сви 
они који настају услед коришћења планираних садржаја, а потенцијално угрожавају 
земљиште, као што су утицај комуналног отпада, атмосферских вода које спирају 
загађујуће материје са аутопута, таложење атмосферске прашине и загађујућих 
честица и др.  
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Утицај на промене нивоа буке 
 
У току извођења радова на изградњи планираних садржаја, може се очекивати 
повећани ниво буке у односу на окружење. Бука се може појавити као последица: 
-рада постројења на изградњи објеката; 
-одговарајућих делатности радника; 
-повећаног саобраћаја моторних возила која долазе на градилишта. 
Интензитет штетног деловања сваког од наведених фактора је у директној вези са 
удаљеностима између постројења за прављење бетона, складишта грађевинског 
материјала, депоније отпадних материјала и локације грађевинских објеката. 
Интензитет испољавања наведених фактора зависи и од врста радних машина које 
ће бити употребљаване и њиховог техничког стања. 
У фази изградње, при извођењу грађевинских радова, извођач радова мора да 
користи савремену опрему која има пригушиваче буке уз поштовање одређеног броја 
радних сати у току дана. Временски период у ком се очекује висок степен 
деградирајућег утицаја планираних садржаја са аспекта промене нивоа буке је 
период припрема за изградњу и период њене изградње. 

 
Утицај на миикроклиматске услове 
 
У приземном слоју атмосфере метеоролошки елементи се најчешће понашају 
униформно. Међутим, промене у простору, чак и мањих размера, (већи грађевински 
објекти, водене акумулације, промена рељефа и сл.) могу изазвати поремећаје у 
метеоролошким пољима. Средња вредност на тај начин изазваних поремећаја, 
њихов временски режим и механизми који доводе до споменутих поремећаја, обично 
се у литератури називају микроклимом. 
Промена микроклиматских карактеристика, насталих као последица технолошког 
процеса и рада објекта, може се посматрати у домену стриктно локалних обележја. 
Ради се о микроклиматским одликама које су последица егзистенције објекта у 
простору и настају првенствено због вештачких творевина које својим волуменом и 
правцем пружања уносе промене у устаљене климатске карактеристике. Овде не 
треба занемарити ни топлотне карактеристике аморфне структуре у простору и 
карактеристике рада, које у мањој или већој мери утичу на температурни режим у 
посматраној зони. 
Треба истаћи да утицај на микроклиму овог простора није од битног значаја за ширу 
околину јер могуће промене појединих климатских параметара могу бити само 
локалног карактера. Промене микроклиме неће имати битан утицај на промене 
климе ширег подручја. 
 
Утицај на културно-историјско и археолошко наслеђе  
 
У оквиру простора предвиђеног за одмориште и услужни центар је утврђено да су 
изведени припремни земљани радови. Овај простор није никада довољно 
рекогносциран нити су припремни радови изведени у присуству археолога тако да 
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није могуће утврдити да ли су на првобитној површини терена били видљиви трагови 
материјалних култура из прошлости. 
Увидом у Елаборат заштите који је овај завод израдио током 2005.године за потребе 
ППГ Чачка на простору обухваћеним ПДР-ом нису убележена непокретна културна 
добра нити евидентирана добра која уживају заштиту на основу Закона о културним 
добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закона, 99/2011-др.закон). 

 Уколико се у будућности приликом земљаних радова у оквиру Плана наиђе на 
до сада непознат археолошки материјал Извођач/Инвеститор је дужан да обустави 
радове и обавести службу заштите. 

 Инвеститор/Извођач је дужан да предузме мере заштите како откривени 
археолошки материјал не би био уништен и оштећен. 

 Археолог Завода има право да након увида у материјал пропише праћење 
радова или пропише заштитна археолошка истраживања. 

 Трошкове ископавања, надзора и конзервације откривеног материјала сноси 
Инвеститор. 
 
Према ППППН на подручју обухвата плана Инфраструктурни коридор аутопута Е-
763 Београд- Јужни Јадран тангира простор на коме се налазе заштићена културна 
добра Соколићи - Црквине - средњовековно црквиште са гробљем (евидентирано 
археолошко налазиште) и Соколићи - кућа Радомира Луковића (евидентирани 
споменик културе).  
 
Утицај на визуелни квалитет окружења - пејзаж 

 
Визуелни утицај као критеријум односа објекта и животне средине постаје актуелан 
оног тренутка када постане јасно да одлике слике предела представљају 
квалитативни чинилац који битно доприноси квалитету планираног решења или се 
пак јавља као елемент деградације уређених и устаљених односа. Обзиром на 
уобичајене просторне односе који су стандардни за планиране намене, посебне 
визуелне ефекте не треба очекивати, осим што треба приметити да у постојећим 
морфолошким односима ови објекти постају визуелно доминантни. 
Пејзажне промене које ће настати сукцесивно, неће значајно утицати на умањену 
вредност пејзажа обзиром да, према условима Завода за заштиту природе Србије, у 
обухвату Плана нема заштићених подручја за која је спроведен или покренут 
поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од 
међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних 
природних добара. 
Ако се у току радова наиђе на геолошко-плаеонтолошка документа или 
минеролошко–петрографске објекте за које се претпоставља да имају својство 
природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести 
министарство надлежно за послове заштите животне средине, као и да предузме све 
мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.  
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Утицај технолошког процеса у случају еколошке несреће (удеса) 
 
Потеницијални ризици од удесних ситуација који се могу јавити у току експлоатације 
могу се разврстати према следећим групама: 
- група могућих ризика присутна је у свим ситуацијама када се планиране мере 

заштите животне средине у фази коришћења садржаја покажу као неуспешне,  
- група могућих ризика везана за удесне ситуације које се могу јавити у фази 

одржавања објеката и технолошког процеса, 
- група могућих ризика појављује се као последица појаве природних катастрофа, 

које се могу појавити у виду поплава, пожара или земљотреса.  
 
Наведене врсте ванредних догађаја имају малу вероватноћу појаве, али 
потенцијално могуће последице, због чега је неопходно да се укључе у разматрање 
у оквиру укупне анализе утицаја. 
 
 

IV ПОСТОЈЕЋИ ПРОБЛЕМИ У ПОГЛЕДУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВЕЗИ СА 
ПЛАНОМ 

 
Утицајно подручје је простор на којем се јављају промене у односу на постојеће 
стање животне средине. Величина зависи од техничких решења која ће произвести 
жељени или дозвољени ниво утицаја. Критеријуми и мере утицаја утврђују 
меродавне институције друштва и државне управе делом на предлог пројектанта 
или планера, уважавајући захтеве како инвеститора, тако и корисника простора на 
којем објекат има утицај.  
У оквиру предметног плана највећи утицај на животну средину присутан је на 
простору планираних пратећих садржаја аутопута. Најзначајнији је утицај заузимања 
земљишта. Поред утицаја на земљиште, који је сталан, присутни су аерозагађење, 
прашина и бука који се јављју као последица одвијања саобраћаја, а повременог су 
карактера. Бука коју изазива саобраћај директно је зависна од обима саобраћаја, 
брзине саобраћајног тока, структуре тока (% учешћа теретних возила у укупном 
саобраћају) и  расподеле интервала између возила. Ниво буке  зависи од квалитета 
коловозног застора, као и од техничких фактора везаних за возило као извор буке 
(бука издувног система и усисног система, буке мотора и механичка бука, бука 
система за хлађење, бука гума). 
 
 

V ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР 
ИНДИКАТОРА 

 
Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину oпшти и 
посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева 
заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, 
прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и 
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предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму. На основу 
дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити 
у изради стратешке процене. 
 

5.1. Општи циљеви стратешке процене 

 
Општи циљеви стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева 
заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и циљева заштите животне 
средине дефинисаним у међународним документима, као што су „Закључци светског 
самита о одрживом развоју“ (Рио де Жанеиро - 1992, Јоханесбург - 2002, Рио+20 - 
2012), "Животна средина за Европу" (Кијев, 2003) и бројне конвенције о заштити 
животне средине којима је приступила наша земља. На основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине наведеним у плановима и стратегијама 
дефинисани су општи циљеви СПУ који се односе на следеће области животне 
средине:  
-управљање квалитетом основних чинилаца животне средине,  

-очување биодиверзитета,  

-унапређење предела,  

-заштита културно-историјске баштине,  

-становништво, људско здравље и социо-еконосмки развој,  

-јачање институционалне способности за заштиту животне средине.  
 

Општи циљеви Стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине, као и циљева заштите животне средине 
утврђених на националном и међународном нивоу: 

- рационално коришћење природних ресурса и енергије (чување 
пољопривредног земљишта, превенција конверзије најплоднијег земљишта у 
друге (непољопривредне сврхе); заштита, унапређење стања шума и шумског 
земљишта и одрживо коришћење шума; смањење потрошње воде у 
индустрији и домаћинствима, смањење губитка воде у дистрибутивној мрежи, 
развијање система даљинског грејања, повећање енергетске ефикасности); 

- имплементација стратешких опредељења Националне стратегије управљања 
отпадом-планирањем повећања броја становника обухваћених системом 
сакупљања отпада и развијање система компостирања пољопривредног 
(органског отпада); санирање постојећих неусловних и непланских сметлишта 
која представљају највећи ризик по животну средину и здравље људи, 
изградња и активна употреба регионалне санитарне депоније, рекултивација 
постојећих неусловних сметлишта и дивљих депонија, као и изградња 
постројења за третман отпадних вода и заштита и унапређење квалитета 
вода; 

- очување и заштита подручја заштићених природних и културних добара 
заштитних појасева и њихово одрживо укључивање у туристичку понуду; 

- смањење емисије штетних материја у ваздуху и смањење нивоа буке из 
саобраћаја и индустријских постројења и спречавање  
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инцидентних/неконтролисаних испуштања загађујућих материја у ваздух, воде 
и земљиште; 

- повећање обима инвестиција за заштиту животне средине и развој система 
мониторинга елемената животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке), 
побољшање информисања, едукација становништва, обезбеђење учешћа 
јавности у доношењу одлука које могу имати утицај на квалитет животне 
средине. 
 

5.2. Посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора 

 
За реализацију општих циљева утврђују се посебни циљеви стратешке процене у 
појединим областима заштите. Посебни циљеви стратешке процене представљају 
конкретан, делом квантификован исказ општих циљева дат у облику смерница за 
промену и акција (мера, радова, активности) уз помоћ којих ће се те промене 
извести. Посебни циљеви стратешке процене чине, првенствено, методолошко 
мерило кроз које се третирају/проверавају ефекти плана на животну средину. Они 
треба да обезбеде субјектима одлучивања јасну слику о суштинским утицајима 
плана на животну средину, на основу које је могуће донети одлуке које су у функцији 
заштите животне средине и реализације основних циљева одрживог развоја.  
Како планирање представља кључну карику у систему управљања променама у 
животној средини, а почетни и најважнији корак у процесу планирања је формирање 
базе података (информационе основе) ради идентификације те исте средине. На 
основу идентификованог стања у могућности смо да предузмемо адекватне мере у 
планском процесу у циљу ефикасне заштите животне средине.  
Саставни део информационог система представљају показатељи (индикатори). 
Показатељи управљања животном средином представљају веома битан сегмент у 
оквиру израде просторног или урбанистичког плана и један ниво у оквиру 
комплексног просторног информационог система. Сврха њиховог коришћења је у 
усмеравању планских решења ка остварењу циљева који се постављају.  
Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са 
становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне 
утицаје треба смањити или елиминисати. Они представљају један од инструмената 
за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова 
средине и сагледавање последица. Они су средство за праћење извесне 
променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни 
подаци за свако планирање (просторно, урбанистичко и др).  
У оквиру СПУ избор индикатора је извршен из „Основног сета УН индикатора 
одрживог развоја“, у складу са Упутством које је издало Министарство науке и 
заштите животне средине у фебруару 2007. год. Овај сет индикатора заснован је на 
концепту «узрок-последица-одговор». Индикатори “узрока” означавају људске 
активности, процесе и односе који утичу на животну средину, индикатори 
“последица” означавају стање животне средине, док индикатори “одговора” 
дефинишу политичке опције и остале реакције у циљу промена “последица” по 
животну средину. 
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Табела 7 – Избор општих и посебних циљева СПУ и избор релевантних индикатора у односу на рецепторе животне средине 

Област СПУ Општи циљеви СПУ Посебни циљеви СПУ Индикатори 

ВОДЕ 
Заштита и очување квалитета 

површинских и подземних вода  

 
- Смањити загађење површинских и 
подземних вода до нивоа да не 
постоји штетан утицај на квалитет  
- Ублажити негативан утицај oтпада 
на хидролошки режим и квалитет 
вода  
 

- Промена квалитета воде у рекама 
- Број објеката који угрожавају 
квалитет воде   
 

ВАЗДУХ 
Смањити ниво штетних материја 

у ваздуху 

 
- Смањити ниво штетних материја у 
ваздух до прописаних вредности  
 

- Емисисје честица чађи, SO2 и 
NO2  
- % употребе електричне енергије  

ШУМЕ И ЗЕМЉИШТЕ 
Заштита и одрживо коришћење 

шума и земљишта 
- Смањити контаминацију 
земљишта  

- % контаминираних површина  

БИОДИВЕРЗИТЕТ Очување биодуверзитета 

 
- Очувати биодиверзитет – избећи 
неповратне губитке  
 

- Број, близина и врста активности 
које могу утицати на биодиверзитет  

ПРЕДЕО 
Заштита, очување и унапређење 
предела и природних вредности 

- Заштитити предео  
- Заштитити природна добра  

- Број, тип, површина и просторна 
дистрибуција заштићених 
предеоних целина  
- Број, површина и просторна 
дистрибуција заштићених 
природних целина  

СТАНОВНИШТВО, ЉУДСКО 
ЗДРАВЉЕ И СОЦИО-
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Заштита здравља становништва 
и стварање предуслова за развој 

подручја 

- Очувати насељеност руралних 
подручја 
- Унапредити здравље 
становништва 
 
 

- % становништва са приступом 
здравствено исправној води за 
пиће 
- % становништва са адекватним 
системима прикупљања и 
пречишћавања отпадних вода 
- % становништва обухваћеног 
системом прикупљања отпада 
- % становништва са приступом 
објектима основне здравствене 
заштите 
- % становника под утицајем буке 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР – ДРЖАВНИ ПУТ IA РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763) БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ – 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – ПРЕЉИНА – ЧАЧАК – ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ 

АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ 

 

 

Табела 8 – Ознака циљева СПУ  

ред.бр. Циљ СПУ 

1. 
Смањити загађење површинских и подземних вода до нивоа да не постоји штетан 
утицај на квалитет 

2. Ублажити негативан утицај oтпада на окружење 

3. Смањити ниво штетних материја у ваздух до прописаних вредности 

4. Смањити контаминацију земљишта 

5. Очувати биодиверзитет – избећи неповратне губитке 

6. Заштитити предео 

7. Заштитити природна добра 

8. Очувати насељеност руралних подручја 

9. Унапредити здравље становништва 

 

 

 

VI ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ  

 
Проблематика заштите животне средине је данас један од прворазредних 
друштвених задатака. Данас присутне негативне последице углавном су последица 
погрешно планиране изградње насеља, саобраћајних система, неконтролисане и 
неадекватне употребе енергије и природних ресурса, као и непознавања основних 
законитости из домена животне средине.  
У оквирима изнетих ставова промене које су последица прилагођавања природе 
потребама човека могу бити онакве какве он очекује, али могу бити, и често јесу, 
сасвим неповољне и за њега самог. Скуп таквих промена за собом повлачи врло 
сложене последице, које у принципу имају повратно деловање на иницијаторе 
промена, доводећи тако до нових стања и нових последица.  
Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину је 
сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и 
предвиђених мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире не 
стварајући конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на 
посматраном простору.  
У стратешкој процени, акценат није стављен искључиво на анализу планских 
решења која могу имплицирати негативне утицаје и трендове, већ и на она планска 
решења која доприносе заштити животне средине и подизању квалитета живота на 
посматраном простору. У том контексту, у Извештају се анализирају могући утицаји 
планираних активности на животну средину који ће се вредновати у односу на 
дефинисане циљеве и индикаторе.  
Према члану 15. Закона о стратешкој процени, процена могућих утицаја плана на 
животну средину садржи следеће елементе:  

- приказ процењених утицаја варијантних решења плана и програма повољних 
са становишта заштите животне средине са описом мера за спречавање и 
ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну 
средину;  
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- поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег 
решења;  

- приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са описом 
мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање 
позитивних утицаја на животну средину;  

- начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине 
укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и 
нејонизујућем зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и животињском свету, 
стаништима и биодиверзитету; заштићеним природним добрима; 
становништву, здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-
историјској баштини, инфраструктурним, индустријским и другим објектима 
или другим створеним вредностима;  

- начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: 
вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија 
(трајање, учесталост, понављање), просторна димензија (локација, географска 
област, број изложених становника, прекогранична природа утицаја), 
кумулативна и синергијска природа утицаја.  

 

6.1. Процена утицаја варијантних решења 

 
Варијантна решења плана представљају различите рационалне начине, средства и 
мере реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање 
могућности коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности. 
Варијантна решења са аспекта локације нису разматрана јер је ППППН, на основу 
претходне анализе, одредио где се на траси аутопута могу лоцирати садржаји 
предвиђени предметним планом. Варијантно решење које се може сматрати битним 
са становишта утицаја на животну средину, јесте анализа стања животне средине у 
случају да се планирани садржаји реализују и стања у случају да се планирани 
садржаји не реализују (нулто стање).  
Нулто стање, у односу на постојеће стање животне средине које је описано у 
поглављу 2.2, разликовало би се у делу површина прирпремљених за изградњу 
пратећих садржаја аутопута. Сада рашчишћенене, ове површине обрасле би 
аутохтоном вегетацијом. Изостављањем планираних објеката очувале би се 
постојеће визуре ка површинама у окружењу. Утицаји саобраћаја  у смислу прашине, 
буке и аерозагађења и даље би били присутни. 
Изградња садржаја планираних у оквиру одморишта О-2 и услужног центра у складу 
је са нормативима и стандардима прописаним за ову врсту објеката (ССГ, мотела, 
радионице и др).   
Мере заштите подразумевају благовремену детекцију цурења нафтних деривата, 
чиме се штити земљиште и подземне воде, као и примену опреме и уређаја којима 
се смањује емисија загађујућих материја у ваздух. Посебан сегмент представља 
управљање отпадом, као и успостављање мониторинга којим ће се обезбедити 
ефикасна контрола примењених мера. 
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6.2. Евалуација карактеристика и значаја утицаја 

 
У циљу сагледавања штетних утицаја планираних садржаја на животну средину, 
неопходно је извршити анализу могућих негативних утицаја, како у фази изградње 
тако и у фази експлоатације са предлогом мера за спречавање и отклањање истих.  
Извођење садржаја предвиђених овим Планом може се уступити само привредним 
организацијама регистрованим за ову врсту делатности са кадровима одговарајућих 
квалификација и здравственог стања и са опремом за рад и заштитним средствима 
које гарантују безбедан и квалитетан рад.  
Узимајући у обзир да се Извођач мора придржавати прописане законске регулативе, 
важећих прописа и одговарајућих мера заштите, не очекује се да може доћи до 
значајних утицаја на промену квалитета ваздуха, воде, земљишта, нивоа буке, 
интензитета вибрација, топлоте и зрачења, нити до неповратне деградације 
површинског слоја земљишта на локацији.  
 
6.2.1. Могући утицаји на животну средину у току извођења радова 
 
У току извођења грађевинских радова на локацији утицаји на животну средину су 
ограниченог периода трајања. Заштита животне средине у овој фази рада спроводи 
се одговарајућом организацијом рада на градилишту као и пажљивим руковањем 
машинама. 
У овом периоду као главни утицаји на животну средину могу се појавити: загађење 
ваздуха, земљишта (подземне воде), отпад, бука.  
Један од главних полутаната који се јавља током извођења грађевинских радова је 
прашина. Прашина је већином неорганског порекла (песак, цемент, креч итд.), али је 
присутна и прашина органског порекла (дрво, земља, асфалт, смола). Пропратна 
емисија загађујућих материја настаје у поступку фарбања, употребе заштитних и 
антикорозивних средстава, као и присуства радних машина. Примена машина 
(багера, грејдера, утоваривача, ровокопача, ваљкова, различитих врста камиона и 
сл.), које за рад користе дизел гориво, доводи до загађивања доњих слојева 
атмосфере издувним гасовима.  
Сва грађевинска механизација која се буде користила приликом изградње мора бити 
у исправном стању и мора поседовати одговарајући атест о испитивању. У случају 
квара забрањено је вршити поправку механизације на самом градилишту због 
могућности загађења земљишта и подземних вода. У случају уоченог цурења горива 
или других флуида на механизацији потребно је одмах прекинути са радом и 
преузети мере за отклањање квара и прукупљање исцуреле течности одговарајућим 
сорбентом.  
Сваку врсту насталог отпада након грађења објеката треба да уклони уговором 
ангажовано правно лице које поседује Дозволу за сакупљање и транспорт и/или 
Дозволу за складиштење и третман издато од стране надлежног министарства, што 
ће бити пропраћено и Документом о кретању отпада уз претходну  карактеризацију и 
класификацију отпада од стране акредитованог овлашћеног правног лица. 
Грађевински и занатски радови имају пропратни отпад, као што је вишак ископаног 
материјала (земље), мање количине отпадних материја. Извођач радова је у 
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обавези да сав отпадни материјал  који се класификује као комунални отпад одвози 
на одговарајућу  депонију. 
Грађевински материјал и шут, се не сматрају опасним отпадом, они ће се 
транспортовати на депонију чију су локацију заједнички одредили носилац пројекта и 
надзорни орган.  
Према литературним подацима, механизација која се користи при изградњи (багери, 
грејдери, камиони итд.) развија буку од преко 85 db(А). Овај повећан ниво буке у току 
грађења сматра се краткотрајним утицајем. 
 
6.2.2. Могући утицаји на животну средину у току редовног рада на станици за 

снабдевање горивом 
 
У тoку рeдoвнe eксплoaтaциje планираних садржаја мoгућe je угрoжaвaњe живoтнe 
срeдинe услeд: 

 Oдбaцивaњa oргaнских и нeoргaнских oтпaдaкa пo рaдним пoвршинaмa 

 Taлoжeњa дeривaтa нaфтe пo рaдним пoвршинaмa станице зa снaбдeвaњe 
гoривoм 

 Eмисиje букe oд вoзилa кoja сe крeћу крoз одмориште и услужни центар 

 Eмисиje издувних гaсoвa из вoзилa кoja сe крeћу крoз одмориште и услужни 
центар  

 Eмисиje бeнзинских пaрa. 
 
Oбзирoм нa кoнкрeтнe лoкaциjскe услoвe и пoлoжaj планираних садржаја мoгућe je 
дoнeти зaкључaк дa су дoминaнтни утицajи кojи пoтичу од саобраћајнице коридора. 
Taлoжeњe дeривaтa нaфтe може сe спрeчити стaлним прaњeм плaтoa и њeгoвим 
прeчишћaвaњeм крoз сeпaрaтoр уљa, кojи треба чистити нajмaњe jeднoм у шeст 
мeсeци или пo пoтрeби и чeшћe и oдвoзити кoличину у прoсeку oд oкo 5 литaрa 
суспeндoвaних мaтeриja и уљa. 
Инстaлaциje зa мaнипулaциjу гoривoм бeнзинскe стaницe морају бити снaбдeвeнe 
систeмoм зa прикупљaњe пoврaтних бeнзинских испaрeњa.Oвaj систeм oмoгућaвa дa 
сe бeнзинскa испaрeњa кoja нaстajу кoд тaнкoвaњa вoзилa и рeзeрвoaрa прикупe у 
рeзeрвoaру oднoснo цистeрни зa дoвoз гoривa и трaнспoртуjу дo рaфинeриje 
oднoснo вaн лoкaциje бeнзинскe стaницe и њих прaктичнo своди на најмању могућу 
меру, испод вредности које су утврђене досадашњим истраживањима и подацима 
познатим у литератури. 
Промет нафтних деривата (течних) на станицама за снабдевање горивом се одвија у 
више фаза и то: 

 допремање горива аутоцистерном, 

 претакање горива из аутоцистерне у складишне резервоаре,  

 складиштење горива у резервоарима, 

 претакање горива из складишних резервоара у резервоар моторног возила. 
 
Свака од ових фаза представља опасност по околину услед хаваријских – 
акцидентних или континуалних појава загађивања угљоводоницима пореклом из  
нафтних деривата, пожара, испаравања и слично.  
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Промене животне средине у току рада планираних садржаја (мотел, радионица, ССГ 
са пратећим садржајима и др) су привременог и локалног карактера, са тенденцијом 
глобалног утицаја на животну средину. Треба имати у виду да главни могући утицаји 
на животну средину у оквиру предметног плана настају приликом рада станице за 
снабдевање горивом, а они су следећи: 

 загађење ваздуха  

 загађење земљишта и воде 

 бука 

 отпад 
 
Загађење ваздуха 
 
Мерења емисија штетних и опасних материја при раду станице за снабдевање 
горивом могу да спадају у појединачна мерења ради повремених контрола. Станица 
за снабдевање горивом при устаљеном режиму рада може се сматрати постројењем 
са непроменљивим условима рада, док за емисије при  истакању горива у укопане 
складишне резервоаре можемо говорити о постројењу са претежно променљивим 
условима рада. АТ вентили на крајевима одушних цеви резервоара су сигурносна 
заштита за регулацију притиска у резервоару и спречавају константну емисију 
отпадних гасова. АТ вентили обезбеђују довољан степен заптивености одушних 
цеви резервоара при редовном раду ССГ, тј. при поступку издавања горива 
потрошачима. 
При истакању горива из цистерне у резервоаре, као и при сипању горива у 
резервоаре аутомобила било које врсте, долази до појаве повишених концентрација 
ароматичних, као и угљоводоника нафтног порекла што је последица истискивања 
заосталих пара нафтног порекла из резервоара. Ове концентрације су краткотрајне и 
јављају се само при истакању горива на свакој станици за снабдевање горивом која 
не поседује затворени технолошки систем за поврат испарења. Ширење испарења у 
околину  може се свести на најмању могућу меру применом система за поврат 
гасова приликом издавања горива из аутомата у аутомобиле. Такође, атмосферски 
вентили (АТ вентили) су подешени да отварају на одговарајући надпритисак и 
подпритисак тако да остају у затвореном положају приликом претакања горива из 
аутоцистерне јер се у резервоару аутоцистерне ствара вакум те се на тај начин 
спречава ширење испарења у околину. На ова мерења се може применити члан 2 
Правилника о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе 
факторе за испарива органска једињења која потичу из процеса складиштења и 
транспорта бензина. 
 
У циљу заштите квалитета ваздуха од загађења у оквиру свих планираних садржаја 
организовати зелене површине, нарочито ка наменама у окружењу. 
 
У процесу прераде, транспорта и складиштења нафте и нафтних деривата највеће 
загађење ваздуха угљоводоницима, који воде порекло из нафте и нафтних 
деривата, настаје у фази складиштења. Испарења запаљивих течности се јављају 
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приликом претакања горива из цистерни у резервоаре и при издавању горива. 
Применом система са повратом пара ово загађење се своди на најмању могућу 
меру. 
 
Емисија органских течности и складишних резервоара јавља се као последица 
губитка од испаравања течности у току њиховог складиштења и као резултат 
промена у нивоу течности. Извори емисија варирају у зависности од типа 
складишних резрвоара. Пошто се ради о укопаним резервоарима може се 
занемарити варирање температуре горива у резервоару које износи око 15°С. Ово 
подразумева да ће емитовање гасова запаљивих течности бити сведено на најмању 
могућу меру и може се занемарити. 
 
Испаравање током операције пуњења резервоара настаје као резултат повећање 
нивоа течности у резервоару. Пошто се ради о затвореном систему може се 
очекивати да ће се највећи део паре запаљивих течности вратити преко цевовода за 
гасну фазу у цистерну. На тај начин ће количина експлозивних пара који излази кроз 
одушни цевовод и атмосферски вентил бити минимална. 
Приликом претакања горива користи се систем са повратом пара угљоводоника из 
складишног резервоара у резервоар аутоцистерне. То се постиже повезивањем 
одушног цевовода резервоара са аутоцистерном помоћу посебног прикључка 
флексибилним цревом. Приликом претакања горива долази до стварања 
подпритиска у суду аутоцистерне и на тај начин гасна фаза из подземног резервоара 
прелази у суд цистерне. Тиме је спречена могућност изласка гасне фазе у 
атмосферу преко одушних вентила. 
 
Приликом пражњења резервоара услед рада пумпе долази до смањења нивоа 
горива чиме се ствара подпритисак који се изједначава са атмосферским отварањем 
одушних вентила и уласком ваздуха из атмосфере у складишни резервоар. 
 
За подземне резервоаре може се увести апроксимација да су складишни губици 
занемарљиви, због мале промене температуре течности у резрвоару због добрих 
изолационих карактеристика земљишта. 
Подземни резервоари морају бити обезбеђени атмосферским (АТ) вентилима који су 
подешени да отварају на одговарајућем подпритиску и надпритиску, чија је основна 
намена изједначавање напона паре горива у резервоару са атмосферским 
притиском. Када се резервоар пуни долази до потискивања засићене паре преко 
система за поврат пара који је монтиран на одушном цевоводу у резервоар 
аутоцистерне док кроз сам одушни вентил излази минимална количина пара у 
случају да ипак дође до његовог отварања.  
ТНГ је екстремно запаљив. Експлозивне концентрације у ваздуху се лако формирају. 
Доња граница експлозивности за бутан је 1,8 % зап. у ваздуху, горња граница је 9,1 %. 
Унутар наведених граница гас може да експлодира од стране било ког и најмањег 
иницијатора, нпр. варнице металног алата, електростатичког пражњења  или било 
ког отвореног пламена. 
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ТНГ у гасовитом стању, поред наведених ефеката има и негативно дејство на 
здравље. Ниске температуре које се развијају наглим испаравањем могу да доведу 
до хладних опекотина уколико се дође у контакт са опремом. Главне компоненте ТНГ 
су нетоксичне, али иритирају очи, кожу и плућа. Има анестетички ефекат када је у 
смеши високе концентрације са ваздухом и дужим боравком у загађеној атмосфери 
може бити погубан. Гас је без мириса и самим тим без упозоравајућег ефекта свог 
присуства. Стога се врши одоризација, додавањем одговарајућих једињења.  
У редовном раду овај вид загађивања ваздуха услед испаравања ТНГ је локалног, 
(ограниченог) и привременог карактера.  
 
Загађењу ваздуха околине планираних садржаја могу допринети и издувни гасови 
мотора са унутрашњим сагоревањем потенцијалних корисника. Приликом 
сагоревања течних горива долази до издвајања читавих класа угљоводоника који 
потичу од непотпуног сагоревања, пре свега алдехида, кетона, органских киселина, 
полицикличних ароматичних угљоводоника, алкохола и других штетних материја. 
Код непотпуног сагоревања течног горива долази и до издвајања угљен-моноксида и 
чађи која је посебно штетна јер садржи и канцерогене материје као што је бензо-а-
пирен.  
Већина до сада поменутих појава су привременог и локалног карактера и нису 
опасност за ширу околину. Велика загађења ваздуха настају у ексцесним 
ситуацијама при којима долази до проливања горива по површини терена. 
Загађивање ваздуха произведено на тај начин је привременог карактера и по 
интензитету такво да се уз примену свих заштитних мера може свести на локално и 
привремено. Највећа загађења ваздуха могу настати у случају пожара у којима се 
при сагоревању горива стварају велике количине отровних гасова и чађи. 
 
Загађење земљишта и воде 
 
Загађење земљишта и воде је мало вероватно у редовном раду па и у акцидентним 
ситуацијама. Мања или већа процуривања нафтних деривата су могућа приликом 
истакања горива из аутоцистерне у подземне резервоаре или грешке на аутоматима 
за издавање горива. У оба случаја, разливени деривати ће се системом 
атмосферске канализације конролисано прикупити и одвести до сепаратора масти и 
уља. 
 
Како не би дошло до угрожавања површинских водених токова случајним 
процуривањем нафтних деривата спречити изливање фекалних и технолошких 
(зауљених) отпадних вода у површинске/ подземне воде, изузев условно чистих 
атмосферских вода чији квалитет обезбеђује одржавање II класе вода у реципијенту, 
према Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода (Службени 
гласник СРС бр.5/68).  
Мерења количине и квалитета отпадних вода након пречишћавања у сепаратору за 
пречишћавање истих, а пре упуштања у реципијент врше се у складу са:  

- Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и  
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- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 
1/16);  

- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени 
гласник РС“, број 33/16).  

 
Бука 
 
Бука у оквиру Плана је присутна услед положаја уз коридор аутопута и услед рада 
мотора возила корисника. Интензитет буке није висок да би угрожавао рад 
запослених, као ни становништво у окружењу. Бука у оквиру планираних садржаја 
одморишта и услужног центра је бука комуналног порекла. 
 
Нивои буке на одређеним растојањима од пута, као и потребна растојања су услов 
слободног простирања звучних таласа за достизање граничних вредности буке. 
Полазећи од постојећег фона (коме највише доприноси управо саобраћај) и 
удаљеност првих вулнерабилних објеката, не очекује се изразито повећање нивоа 
буке. Интензитет буке и време трајања на локацији планираних садржаја није такве 
природе да би могло угрожавати делатност и запослено особље на станици и њеној 
непосредној околини.  
Планирано одмориште и услужни центар налази се у зони интензивне саобраћајне 
буке на коридору аутопута. Генерисана бука која ће настати у оквиру планираних 
садржаја је умереног интензитета и потиче од рада мотора. Обзиром да се мотори 
возила гасе приликом пуњења резервоара или паркирања испред објекта мотела,  
фон буке са саобраћајнице је доминантнији од буке генерисане у оквиру планираних 
садржаја. 
 
Бука коју изазива саобраћај директно је зависна од обима саобраћаја, брзине 
саобраћајног тока, структуре тока и расподеле интервала између возила. 
 
На подручју ССГ буку могу стварати и аутомати за утакање, компресори и моторна 
возила која долазе на бензинску станицу. Према досадашњим искуствима, ниво буке 
који се генерише на бензинским станицама је испод нивоа буке са саобраћајнице уз 
које се бензинске станице налазе.  
Обзиром на малу брзину кретања возила на ССГ и да се гасе мотори приликом 
допуњавања резервоара, може се закључити да се са предметних станица за 
снабдевање горивом неће емитовати азотни оксиди, чађ и суспендоване честице. 
 
Имајући у виду чињеницу да су аутоцистерне за допуњавање складишних 
резервоара на ССГ опремљене системом за поврат пара, може се закључити да 
емитована бука са станице није лимитирајући фактор. 
За добијање компримованог ваздуха за пумпање пнеуматика на возилима предвиђа 
се употреба компресорског агрегата који ће бити смештен на отвореном простору. 
Агрегат треба да је обезбеђен од атмосферског утицаја тиме што ће бити постављен 
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у кућиште од прохромског лима. Поседује и усисивач прашине за чишћење возила. 
Бука компресора је привременог карактера. 
 
Ниво буке зависи и од квалитета коловозног застора, као и од техничких фактора 
везаних за возило као извор буке (бука издувног система и усисног система, буке 
мотора и механичка бука, бука система за хлађење, бука гума). 
 
Уколико се код даље екплоатације и употребе планираних објеката дође до 
супротних сазнања о утицају на животну средину, без обзира што чињенице указују 
да је такав случај мало вероватан, неопходно је предузети посебне мере заштите, 
које ће накнадно бити дефинисате. 
 
 
6.2.3. Могући утицаји на животну средину у случају удеса 
 
Имајући у виду планиране садржаје у оквиру одморишта и услужног центра 
евидентно је да потенцијално нејвећа опасност од удесних ситуација може да 
настане на простору станице за снабдевање горивом. 
Заштита од удесних ситуација обухвата планирање, организовање и предузимање 
превентивних мера управљања опасним материјама и санационих мера у случају 
удеса.  
 
Основне карактеристике хемијских удеса су: 

 непредвидиви у односу на време, 

 специфични у односу на могућност настанка, превенцију, последице и начин 
санације. 

 
На основу наведених разлога неопходно је предузимање мера превенције и 
благовремено реаговање. Узроци удесних ситуација (акцидената) могу се поделити 
у 4 групе: 

 Карактеристике горива као фактора утицаја; 

 Људски фактор; 

 Механичка оштећења; 

 Спољни утицај. 
 
Најчешћи разлог за акциденте у локалној дистрибуцији, продајe течног горива на 
пумпама, су механички кварови на резервоарима за складиштење и системима за 
претакање. 
Поступак санације полутаната у случају просипања течног горива садржи:  

 избор адекватног сорбента; 

 куповину, транспорт и складиштење сорбента; 

 примену сорбента 

 поступак сакупљања након примене 

 регенерацију (у колико је сорбент регенерабилан)  

 коначно одлагање сорбента. 
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У близини места на којима је могуће просипање запаљивих течности на станици 
највеће, постављају се сандуци са песком запремине најмање 0,03 m3. 
Противпожарана опрема мора се поставити према диспозицији из пројекта, коју даје 
пројектант одговоран за противпожарну заштиту. ПП опрема мора бити постављена 
на објекту на дан техничког пријема, а најкасније пре почетка пуњења резервоара 
горивом и свакодневно се визуелно контролише. Обавезна је обука радника док се 
провера знања врши сваке треће године од овлашћене установе.  
 
Приликом настанка пожара на ССГ обавеза запосленог је да одмах обавести 
локалну ватрогасну јединицу, због могућности да почетни пожар измакне контроли. 
Обавеза ватрогасне јединице да за овај тип објекта има урађену оперативну карту 
гашења чиме се значајно смањује време интервенције.  
Запослени на ССГ морају бити обучено за рад у продајном објекту ССГ, коришћење 
инсталисане опреме, коришћење против пожарних апарата, пратеће опреме за 
заштиту од пожара и упутства за безбедан и здрав рад. 
Опрема за гашење пожара се састоји од ручних и превозних апарата за гашење 
пожара, постављених тако да се по један ручни апарат пуњења најмање 9 kg (прах 
или друго одговарајуће средство за гашење пожара) поставља на свака два 
аутомата за истакање горива, у просторији за смештај запосленог особља и у 
посебним просторијама где се складишти уље и мазиво у одговарајућем паковању. 
Противпожарни ручни апарати постављају се поред аутомата за истакање горива. 
Поштовањем свих законских мера заштите од пожара и експлозија, постављањем 
опреме за гашење пожара, у складу са важећим законским прописима, знатно се 
смањује вероватноћа појаве ових врста акцидената. Према Уредби о разврставању 
објеката делатности и земљишта у категорији угрожености од пожара (Сл.гласник 
СРС, бр. 76/2010) објекти ССГ спадају у категорију II.3 угрожености од пожара.  
 
На ССГ су присутне супстанце које спадају у запаљиве течности (бензини, дизел 
горива). Сагоревање течности је процес који се у суштини своди на горење пара које 
се налазе изнад течности. Овај процес има специфичан ток. После паљења пара 
изнад површине течности појављује се пламен и долази до развијања топлоте. Ова 
топлота се зрачењем и провођењем преноси на површину течности, где се танак 
слој течности додатно загрева што доводи до испаравања нових количина течности 
и до сагоревања насталих пара. 
Експлозивна атмосфера је смеша запаљивог гаса или прашине са ваздухом у којој 
се горење нагло шири и тиме изазива експлозију. Паре запаљивих течности са 
ваздухом могу да праве смеше које су експлозивне у одређеним границама 
експлозивности, тј. дефинише се:  

 доња граница експлозивности (ДГЕ); 

 горња граница експлозивности (ГГЕ). 
 
Аутомати за точење горива, утакачки и шахтови резервоара као и одушне цеви 
извори су експлозивних смеша, те простор око њих спада у опасне зоне које су 
прописима подељене на зоне опасности које су дефинисане стандардом SRPS EN 
60079-10-1 и подељене су на зоне: 0, 1 i 2. 
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Угрожени простори од појаве експлозивних смеша гасова и пара се, на основу 
учесталости појављивања и трајања експлозивне атмосфере, класификују у зоне 
опасности. Границе зона опасности су одређене у складу са Правилником о 
техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за 
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, 
мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл. гласник РС", бр. 54/2017).   
 
Извод из правилника везан за дефинисање зона опасности: 
 
Члан 6 
Зона "0" обухвата унутрашњост резервоара и бетонског корита односно коморе и 
окно изнад улазног отвора резервоара. 
Зона "1" обухвата: 

а) окно у коме су смештени прикључци за пуњење (ако су лоцирани одвојено - 
индиректно утакање), простор око окна улазног отвора подземног резервоара, 
простор око окна у коме су смештени прикључци за пуњење (ако су лоцирани 
одвојено - индиректно утакање) мерено 3,0 m хоризонтално од габарита окна 
и висине 1,0 m мерено од тла; 

б) сферни простор око одушног цевовода и вентила полупречника 3,0 m; 
в) унутрашњост уређаја за точење горива; 
г) ако је мерна и комуникационо информатичка опрема смештена у посебном 

кућишту изнад кућишта у коме се налази остала опрема уређаја за точење 
горива, и ако су ова два кућишта одвојена паронепропусном преградом, онда 
се сматра да се та мерна и комуникационо информатичка опрема смештена у 
кућишту, налази у зони сигурности; 

д) простор око габарита резервоара ауто-цистерне мерено 2,5 m у свим 
правцима; 

е) сферни простор око отвора за пуњење погонских резервоара која се 
снабдевају горивом на станици и свих покретних судова полупречника 1,0 m; 

ж) сферни простор око пумпи и компресора за претакање течног нафтног гаса 
полупречника 2,5 m. 

Зона "2" обухвата: 
а) простор изнад околног терена, ширине 5,0 m мерено хоризонтално од ивице 

зоне 1 и висине 0,5 m мерено од тла, за просторе из става 2. тач 1) и 5) овог 
члана; 

б) простор око уређаја за точење горива мерено 2,5 m хоризонтално од габарита 
и висине 1,0 m мерено од тла. 

Зоне опасности "0" и "1" сепаратора зауљених вода габаритно су исте као зоне 
опасности "0" и "1" подземног резервоара искључујући зону опасности "2" која се за 
сепаратор зауљених вода не утврђује. 
 
Члан 7 
У зонама опасности не смеју се налазити канализациони отвори за одвођење 
атмосферског талога, јаме и отворени канали за каблове и цевоводе. 
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Изузетно у зони опасности "2" могу се налазити канализациони отвори технолошке 
канализације само ако су повезани са сепаратором зауљених вода. 
Ако је на станици уграђен систем за сакупљање паре, зоне опасности могу се 
одредити у складу са  чл. 5. и 6. овог правилника, или у складу са прорачуном на 
основу српског стандарда којим је описана методологија одређивања зона опасности 
SRPS ЕN 60079-10-1 приликом чега се могу уважити и препоруке произвођача које су 
такође засноване на стандарду EN 60079-10-1. 
Зона опасности се не може распростирати унутар објекта за смештај запосленог 
особља и унутар пратеће зграде из члана 8. овог правилника. 
Изузетно од става 4. овог члана, ако зона опасности "2" обухвата простор објеката из 
става 4. овог члана, морају се предузети мере за ограничење распростирања зоне 
изградњом зида од негоривог материјала, а уколико постоје улазна врата она морају 
бити непропусна и опремљена уређајем за држање у стално затвореном положају. 
Шематски прикази зона опасности на местима угроженим од експлозивних смеша на 
ССГ и положај кућишта са мерном и комуникационо информатичком опремом са 
паронепропусном преградом уређаја за точење горива дати су у наставку: 
У зонама опасности је забрањено:  

 Употребљавати отворен пламен и ужарене предмете,  

 Употребљавати алат који варничи,  

 Постављати надземне водове без обзира на напон,  

 Лоцирати кишну канализацију,  

 Лоцирање било каквог неприпадајућег материјала. 
 
Пумпни агрегати имају моторе, склопке, разводне кутије, светиљке у 
противексплозивној заштити према SRPS EN 60079-1:2017 и SRPS EN 60079-7:2017 
и њихову монтажу и повезивање могу вршити лица са посебним овлашћењима за 
ову врсу инсталација. 
Због постојања зона опасности од експлозије у којима ће се налазити и електрични 
уређаји, мора се одабрати електрична опрема у одговарајућој Еx заштити и 
електрични развод у складу са стандардом СРПС ЕН 60079–14. Елетрични уређаји у 
зонама опасности морају бити у експлозивно заштићеној изради минимиум степена 
заштите Еx II АТ3. 
Објекат за смештај запосленог особља и одвојена просторија (магацин) где се  могу 
држати уља, мазива, средства против замрзавања и средства ауто козметике у 
складу са Правилником о техничким нормативима за безбедност од пожара и 
експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2017) требају бити ван зона опасности.  
 
У зонама опасности од пожара на видним местима постављају се табле упозорења,  
са следећим натписима:  
"Стоп, цистерна прикључена"  
"Обавезна употреба алата који не варничи" 
"Опасност од пожара и експлозије"  
"Забрањена употреба отвореног пламена" 
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"Забрањено пушење" 
"Гаси мотор" 
"Незапосленима приступ забрањен"  
"Опасност гас високог притиска“ 
“Забрањено узимање горива док мотор ради” 
“У случају пожара искључити струју” 
 
Поштовањем свих законских мера заштите од пожара и експлозија, знатно се 
смањује вероватноћа појаве акцидената. Редовном и превентивном провером 
изграђеног система безбедности елиминише се могућност пожара: 
 
Контролни преглед ПП апарата-на 6 месеци, 
Преглед ПП апарата на водени притисак-на 5 година  
Преглед громобранске инсталације-на 6 месеци  
Преглед мерења отпора уземљења на објектима – 6 месеци  
Преглед АТ вентила – 3 године 
 
Према врсти гориве материје по европској класификацији пожари се сврставају у пет 
класа: A, B, C, D и F. 
 
Класа А – су пожари чврстих материјала који сагоревају пламеном и жаром, нпр. 
дрво, папир, тканина и слично.  За гашење пожара ове класе користи се као 
средства за гашење вода са или без додатака а изузетно пена или прах. 
Класа B –  су пожари запаљивих течности које се не мешају са водом,  
нпр. нафта и нафтни деривати, разређивачи, боје, лакови, уља, масти и слично. За 
гашење пожара ове класе као најповољније средство за гашење користи се пена, 
суви прах и угљен диоксид. 
Класа C – су пожари горивих гасова, нпр. метан, пропан, бутан, ацетилен, итд. За 
гашење пожара се најчешће користи прах и угљен диоксид.   
Класа D – су пожари лаких метала, нпр. алуминијум, магнезијум и њихове легуре, 
натријум, калијум идр. За гашење пожара се користе посебне врсте праха, кварцни 
песак идр. 
Класа F –  су пожари биљних и животинских уља и масноћа као што су уља и масти 
из фритезе, кухињских апарата за пржење и печење идр. За гашење пожара ове 
класе као најповољније средство за гашење се користи суви прах и угљендиоксид. 
 
Приликом одређивања средстава за гашење, типа, капацитета и броја 
противпожарних апарата узимају се у обзир следећи критеријуми: 

 Врсте материја које се складиште 

 Коришћење горивих и опасних материја, њихово складиштење, транспорт и 
манипулација 

 Категоризација објеката 

 Намена објекта и појединих просторија у њему 

 Површина објекта 

 Пожарно оптерећење објекта и просторија 
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 Могуће класе пожара. 
 
Продајни објекат ССГ спада у групу објеката са ниским ризиком од пожара и 
експлозија. Могући су пожари класе "А". Пожарно оптерећење објекта спада у ниско.  
На основу анализе повредивости и капацитета резервоара може се проценити да би 
у најнеповољнијој ситуацији последице удеса биле мале. Истовремено, узимајући у 
обзир вероватноћу настанка удеса са малим последицама, може се проценити да је 
ризик од рада станице за снабдевање горивом на предметној локацији мали и као 
такав може се прихватити и контролисати. Да би се минимизирала вероватноћа 
дешавања акцидената и да би се спречила, односно минимизирала негативна 
дејства на здравље људи и животне средине, потребна је доследна примена низа 
мера за заштиту животне средине. Објекти у комплексу ССГ морају бити 
пројектовани у складу са важећим прописима противпожарне заштите.   
 
Пасивна заштита објекта од пожара обезбеђена је применом незапаљивих и 
негоривих материјала за конструкцију (бетон, глинени блокови, метална 
конструкција), као и правилним распоредом објекта и уређаја у оквиру комплекса. 
 
У циљу спровођења квалитетне противпожарне заштите Носилац пројекта је дужан 
да организује и спроведе противпожарну обуку за запослене у предметном 
комплексу, да постави видљива упуства употребе противпожарних средстава и 
поступања у случају пожара у виду следећих докумената: 

 Табела информисања  у случају акцидента (удеса), 

 Процедура у случају акцидента (удеса), 

 Упутство у случају пожара 

 Упутство у случају изливања веће количине горива 

 План евакуације. 
 
У складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Сл. Гласник РС, бр. 81/10), 
израдити безбедносне листе за сваку врсту горива, као и за хемикалије које се 
продају на објекту ССГ.  
Обележавање горива, хемикалија, складиштење, и сл. ускладити са претходно 
наведеним законским прописима. 
 

6.2.3.1 Приказ могућих удесних сценарија на ССГ са шемом догађаја  
 
Течни нафтни гас (ТНГ) 
Анализом могућих узрока удеса на станицама за снабдевање горивом посебно на 
(ТНГ) долази се до следећих закључака:  
Постоји више узрока, кварова и отказа који су почетни предуслов за догађај који се 
завршава хемијским удесом: испуштањем у атмосферу, пожаром или експлозијом. 
Неки од узрока су у директној вези са људским грешкама, а неки са отказима или 
кваровима на опреми.  
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На слици 1. су приказани могући догађаји и редослед њиховог одвијања: Постоје две 
основне и једна споредна грана отказа који представљају иницијалне догађаје удеса 
чиме је проузроковано цурење ТНГ.  
Цурењем ТНГ може доћи до настајања облака паре и гаса или повећања 
концентрације гаса изнад доње границе експлозивности/запаљивости које доводе до 
пожара, услед чега може доћи до повреде људи или оштећења објеката.  
Приликом настајања облака паре и гаса ТНГ не дође до настанка експлозије и 
пожара. Овакав развој догађаја се одвија у случају када се не појави искра или 
варница у простору у ком су настали услови концентрације паре ТНГ за експлозију, 
или није створена концентрација паре ТНГ у ваздуху већа од доње границе 
експлозивности. 

 
Слика 1. Стабло догађаја могућег развоја удеса „од узрока до последица“ на станици за 

снабдевање горивом са (ТНГ) 
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Слика 2. Стабло догађаја у случају ослобађања пара ТНГ без паљења облака- настајање зона 

токсичних концентрација 

 
Слика 3. Стабло догађаја у случају ослобађања пара ТНГ са каснијим паљењем парног облака Flash 

fire 

Бензин и/или дизел гориво 
Осим удеса са ТНГ, на ССГ су вероватни и удеси са течним горивима: дизелом и 
бензином. 
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Удеси са дизелом се лакше санирају у односу на удесе са бензином. У удесима 
изливања дизела мале су вероватноће настанка концентрација паре које су 
запаљиве и експлозивне, за разлику од изливања бензина где су вероватне и где се 
осим тога стварају концентрације штетног бензена.   

 
Слика 4. Удесни удесни сценарио: Случај ослобађања пара бензина са каснијим паљењем парног 

облака – Flash fire 

 
Слика 5. Стабло догађаја  код изливање бензина из резервоара у танквану и пожар изливеног 

бензина – Pool Fire 
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Резиме значајних утицаја планских решења 
 
На основу процене значаја утицаја, закључује се да имплементација плана не 
производи стратешки значајне негативне импликације на планском подручју. 
Негативни утицаји су идентификовани као неминовна последица развоја, а односе 
се на развој мреже локалне саобраћајне инфраструктуре и развој привредних 
делатности, ограниченог су карактера и по интензитету и по просторној размери и 
нису оцењени као стратешки значајни. Са друге стране, идентификован је читав низ 
позитивних значајних утицаја плана од којих су најзначајнији:  
 
1) Животна средина  
- квалитет вода: очување квалитета воде са водоизворишта формирањем зона 
санитарне заштите, очување квалитета вода сливног подручја применом низа 
планских и техничко-технолошких мера заштите, а посебно каналисањем и 
санитацијом отпадних вода; управљање водним ресурсима регулисањем водотока. 

-квалитет земљишта: смањење контаминације земљишта контролисаним 
прикупљањем ,одлагањем и санацијом отпада, озелењавањем слободних површина 
аутопута, као и применом антиерозивних мера  

- биодиверзитет, предео: заштита природних и предеоних вредности простора и 
биодиверзитета одговорним поступањем и односом према простору у свим сферама 
људског деловања.  
 
2) Друштвено-економска питања  
- запосленост: повећање запослености развојем привредних делатности;  

- институције: унапређење институционалне организованости за обављање послова 
у области заштите животне средине, мониторинга и информисања јавности о 
питањима од значаја за животну средину;  

- здравље становништва: ублажавање потенцијално штетних утицаја који су 
последица одвијања саобраћаја дуж инфраструктурног коридора.    
 
 
 

VII МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДВИЂЕНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И 
ОТКЛАЊАЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Концепција заштите животне средине у обухвату ПДР-е заснива се на усклађивању 
потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и природних 
вредности на одржив начин, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући 
задовољење њихових потреба и побољшање квалитета живота. 
Стратегија заштите животне средине у овом плану мора се заснивати на начелима 
интегралности и превенције приликом привођења простора намени и изградње  
нових објеката на основу процене утицаја на животну средину свих главних планских 
решења, програма, пројеката и активности за спровођење плана, нарочито у односу 
на рационалност коришћења ресурса, могуће угрожавање животне средине и 
ефектност спровођења мера заштите. Заштита и унапређење животне средине 
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оствариће се побољшањем њеног укупног квалитета, а посредно и њених основних 
елемената, ваздуха, воде, земљишта и живог света. Овај циљ оствариће се 
спровођењем низа мера различитог карактера: 
А. Правно нормативне мере  доношење општих правно – нормативних аката 
општинске управе о заштити и унапређењу животне средине, као и програма 
заштите, поступака и активности, критеријума понашања, а у вези са тим и 
санкционих поступака у случају непоштовања Закона, израда годишњег програма 
заштите животне средине;успостављање мерних пунктова и услова праћења 
загађивача, забрана и ограничавање изградње објеката који су потенцијални 
загађивачи; 
Б. Техничко – технолошке мере избор одговарајућег технолошког процеса и 
условима заштите животне средине као и уградња, контрола употребе и одржавања 
инсталација и постројења за пречишћавање отпадних вода; 
В. Просторно планске мере: правилан распоред објеката и активности у оквиру 
планираних комплекса уз уважавање микролокацијских карактеристика  
успостављање зоне заштите (зеленила) око саобраћајница;  
Г. Економске мере: обезбеђивање финансијских средстава ради остваривања 
циљева заштите животне средине планског подручја кроз наплату еколошке таксе, 
накнаде заузимања грађевинског земљишта и помоћи локалних, државних и 
међународних донација и кредита усмерених ка очувању заштите животне средине 
планског подручја. 
Спровођење мера заштите животне средине утицаће на смањење ризика од 
загађивања и деградације животне средине, као и на подизање квалитета животне 
средине. 
 
Опис мера заштите у планском подручју 
Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите 
животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том 
смислу се, на основу анализираног стања животне средине у планском подручју и 
његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу 
мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру 
планског подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања 
угрожавања животне средине и здравља људи. Оне служе и да би позитивни утицаји 
задржали такав тренд, омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору 
што је у функцији реализације циљева одрживог развоја. 
 
Предвиђене мере за спречавање негативних утицаја огледају се у примени општих 
мера заштите и посебних мера заштите. 
 
Опште мере заштите  
 

- При свим планираним радовима инвеститор се мора стриктно придржавати 
мера заштите које су прописане Законом о заштити животне средине и 
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 25/15)  
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- Изградња објеката  се може реализовати искључиво на локацијама 
наведеним у пројектној документацији. 

- Забрањено је спаљивање било ког отпада и и других материја на подручју и 
ван подручја планираних садржаја, 

- Забрањено је одлагање било ког отпада на подручју планираних садржаја, 
- Пражњење контејнера за комунални отпад организовати преко надлежног 

комуналног предузећа  
- Редовно одржавати ниско и високо растиње око планираних садржаја, у 

складу са Пројектом хортикултурног уређања комплекса 
- Вршити редовно контролисање, одржавање и чишћење таложника и 

сепаратора масти и уља на ССГ, 
- Чишћење тложника и сепаратора поверити овлашћеном предузећу  
- Отпад који настаје приликом чишћења сепаратора и резервоара се односи са 

комплекса, од стране овлашћеног Оператера 
- Проверавати да ли пијезометри имају заштитне капе на врху пијезометарске 

цеви,  
- Заштита водозахвата и изворишта водоснабдевања, успостављањем зона 

санитарне заштите према Правилнику о начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник 
РС”, број 92/08),   

- Успостављање контроле издашности извора и контроле дозвољених 
капацитета за експлоатацију у циљу очувања и рационалног коришћења 
природног ресурса, 

- Контрола квалитета и количине отпадних вода, пре упуштања уреципијент, 
- За планиране садржаје обавезна је реализација постројења за третман 

отпадних вода, сагласно типу и количинама отпадних вода, контрола 
квалитета пре упуштања у реципијент (колектор насељске канализација или 
водоток), 

- Квалитет пречишћених отпадних вода на месту улива у реципијент мора 
испуњавати захтевани ниво, према законској регулативи, 

- Најмање једанпут у 10 година обавезно је извршити недеструктивну контролу 
дебљине зидова резервоара за горива и контролу напредовања корозивних 
процеса,  

- Забрањено је скидање било каквих заштитних уређаја који се налазе на 
опреми ССГ, 

- Забрањена је неовлашћена употреба отвореног пламена на комплексу ССГ, 
- Уколико се током земљаних радова на припреми локације за извођење 

планираних радова наиђе на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла за које се 
претпоставља да има својство природног споменика, сходно Закону о 
заштити животне средине, Извођач радова је дужан да о налазу одмах 
обавести Завод за заштиту природе Србије, односно предузме све мере како 
се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

- Уколико се током земљаних радова открију покретни или непокретни 
материјални остаци прошлости, извођач радова је обавезан да привремено 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР – ДРЖАВНИ ПУТ IA РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763) БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ – 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – ПРЕЉИНА – ЧАЧАК – ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ 

АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ 

 

79 

 

обустави радове и о налазу што пре обавести надлежни Завод за заштиту 
споменика културе, а налазиште обезбеди до доласка овлашћеног лица. 

- За све планиране радове инвеститор је обавезан да обезбеди одговарајуће 
услове и сагласности од надлежних организација. 

- Уколико се из било ког разлога укаже потреба за битнијом изменом пројектне 
документације, Инвеститор је обавезан да се накнадно обрати Заводу за 
заштиту природе Србије и другим надлежним установама, организацијама и 
предузећима за издавање додатних или допунских услова, а за евентуалне 
измене консултује Пројектанта. 

- Након реализације планираних пројеката обавезна је примена, реализација 
прописаних мера заштите и мониторинга животне средине, као и ажурирање 
стања према посебним захтевима. 
 

Мере заштите у току изградње  
 

1. Обавеза Носиоца пројекта је да изради Елаборат о уређењу градилишта, 
План превентивних мера и Пројекат рушења објекта. 

2. Извођач радова је у обавези да поступа према израђеном Елаборату о 
уређењу градилишта и Плану превентивних мера  

3. На градилишту обезбедити/планирати места за привремено одлагање 
неопасног и опасног отпада. 

4. Обавеза извођача радова је да се побрине да се вишак земљаног материјала 
од ископа, као и неискоришћен грађевински материјал и безопасни отпад по 
завршетку радова одвозе ван комплекса и депонују на локацију која је за то 
предвиђена. 

5. Сав отпад (неопасан и опасан) који настаје уклањањем објекта предати 
овлашћеном Оператеру за управљање отпадом уз одговарајућа документа о 
кретању отпада. 

6. Обавезно је редовно квашење манипулативних површина ради спречавања 
расипања грађевинског материјала у току извођења радова и транспорта, 
нарочито у летњем, сушном периоду. 

7. У случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и 
механизације обавезна је санација загађеног земљишта. 

8. Отпад који настане у процесу извођења радова (комунални отпад, 
грађевински отпад, пластика…) прописно сакупити, разврстати и одложити на 
за то предвиђену локацију до организованог уклањања из комплекса. 

9. Строго је забрањено слободно депоновање отпада, односно формирање 
депонија било које врсте на градилишту. 

10. Забрањено је сервисирање грађевинских машина и возила у току извођења 
радова на градилишту. 

11. Ако се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког типа и минеролошко петрографског порекла за које се 
претпоставља да има својство природног споменика, извођач радова је дужан 
да обустави радове и о томе обавести надлежну организацију за заштиту 
природе.  
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12. Након окончања свих радова обавезно треба санирати све евентуално 
деградиране површине и уклонити све вишкове грађевинског материјала, 
опреме, машине и сл. 

13. Све грађевинске и инсталатерске радове извршити у потпуности у складу 
техничком документацијом и пројектима.  

14. Пре постављања и затрпавања резервоари за гориво на ССГ се испитују на 
лицу места. 

15. Укопавање резервоара је предвиђено Правилником о техничким нормативима 
за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и 
гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих 
течности ("Сл. гласник РС", бр. 114/2017) 

16. Затрпавање цеви се обавља након испитивања цевовода под притиском. 
17. Простор око цеви, са сваке стране, треба испунити песком. 
18. Изградњу електроинсталација изводити према електропројекту. 

 
Мере заштите у току редовног рада  
 

1. Прегледност улаза и излаза приступног пута мора бити обезбеђена 
пројектним решењем.  

2. Обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са важећим законским 
прописима.  

3. Носивост коловозне конструкције усагласити са меродавним саобраћајним 
оптерећењем.  

4. Прилазне саобраћајнице и манипулативне површине изградити на начин да се 
осигура одвод површинских вода прилагођен предвиђеној фреквенцији и 
терету транспортних возила који ће се кретати на наведеној локацији, оне 
морају бити водонепропусне и отпорне на нафтне деривате 

5. Хоризонталну и вертикалну сигнализацију остварити кроз сагледавање 
саобраћаја на макро нивоу  

6. Саобраћајнице, острва и тротоаре оивичити бетонским ивичњацима.  
7. Ради заштите земљишта и подземних вода од могућег цурења нафтних 

деривата из резервоара, течно гориво за моторна возила ће се на ССГ 
складишти у укопаним резервоарима који су прописани стандардом СРПС 
М.З3.014. 

8. Забранити издавања горива и приступ ССГ за време претакања горива  
9. Положени резервоари морају бити челични и са двоструким зидовима (дупли 

плашт) и одговарајућом сигналном опремом.  
10. Пре постављања и затрпавања, резервоаре (изоловани и заштићени од 

корозије) испитати на статички притисак.  
11. Укопавање резервоара се врши у складу са Правилником о техничким 

нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за 
запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и 
горивих течности ("Сл. гласник РС", бр. 114/2017)  
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12. Темељe резервоара изводити тако да се спречи њихово нагињање услед 
слегања терена, у свему према Правилнику о техничким нормативима за 
темељење грађевинских објеката - ("Сл. лист СФРЈ", бр.15/90) 

13. Окно изнад улазног отвора укопаних резервоара, односно окно у којем су 
смештени прикључци за пуњење резервоара, морају се затварати поклопцем 
са катанцем. 

14. Сваки резервоар мора бити прописно уземљен од статичког електрицитета.  
15. Рамови поклопаца шахтова и прирубнички спојеви морају бити премошћени 

FeZn траком. 
16. Свe прикључкe на резервоарима ускладити са Правилником о техничким 

нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за 
запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и 
горивих течности ("Сл. гласник РС", бр. 114/2017) 

17. Растојање између два аутомата за истакање треба да износи преко 2 m, 
мерено од осовине тих аутомата. 

18. Уређаји (аутомати) за истакање горива за моторних возила морају бити у "Еx" 
(проптивексплозијској) заштити, а постављени су на острву уздигнутом изнад 
нивоа пута и удаљени од ивице острва.  

19. Цевоводни систем, спојеве и арматуру предвидети за називне притиске од 6 
bar. 

20. На ССГ мора бити обезбеђен најмање један прикључак за уземљење 
аутоцистерни, ради прикључења, приликом истакања горива. 

21. Електрична инсталација ССГ мора се извести у складу са Техничким 
прописима за противексплозиону заштиту. 

22. Укопани резервоар за ТНГ мора бити у складу са важећим стандардом и 
заштићен од утицаја земљишта, хидроизолован са спољне стране основним 
премазом и изолацијом. 

23. После уградње, резервоар за ТНГ испитати на електропробојност. 
24. Поклопци шахтова морају бити од материјала који не варничи. 
25. Шахт подземног резервоара за ТНГ мора бити удаљен најмање 10m од 

најближег аутомата за истакање запаљивих течности (течног горива).  
26. Пумпна станица за ТНГ мора бити смештена на бетонском темељу и ограђена 

оградом. 
27. Аутомати за истакање ТНГ треба да поседују потребне елементе за контролу 

и безбедност испоруке.  
28. Цевовод за течну фазу ТНГ води се надземно и ограђен је жичаном оградом.  
29. Цевовод од пумпне станице до аутомата за издавање ТНГ води се подземно 

(бетонски канал испуњен песком).  
30. Сви цевоводина ССГ треба да буду премазани одговарајућом вишеслојном 

заштитном хидроизолационом бојом и завршно лак бојом, за гасну фазу 
жутом, за течну фазу зеленом.  

31. У објекту за смештај запосленог особља, у засебној просторији (магацину) 
уља, мазива, средства против замрзавања и средства ауто козметике 
паковати појединачно у херметички затвореним посудама. 
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32. Одговарајућим подужним падом, са места точења, паркинга, дела 
саобраћајнице и манипулативних површина, површинске воде се одводе у 
отворене канале планиране по ободу локације, преко таложника и сепаратора 
уља. 

33. Димензионисање атмосфеске канализације са таложником-сепаратором 
извршити на основу сливне површине за прихват кише са повратним 
периодом од две године.  

34. Предвидети пијезометре, у циљу контроле квалитета подземних вода и 
уочавања евентуалног загађења. 

35. Обезбедити испитивања квалитета отпадних вода пре и након пречишћавања 
кроз сепаратор, као и испитивање квалитета подземних вода у пијезометрима. 

36. Елементи свих објеката, у складу са техничким нормативима, треба да буду 
заштићени од статичког електрицитета одговарајућим уземљењем.  

37. Сви планирани објекти, према одговарајућим стандардима, морају бити 
заштићени од удара грома. 

38. Комунални и амбалажни отпад одлагати у за то намењен контејнер. 
39. Отпад који настане у току редовног рада објекта (картон, хартија, дрво, 

пластична амбалажа …) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену локацију до организованог уклањања из комплекса према 
условима надлежног комуналног предузећа што ће бити потврђено Уговором о 
пружању услуга у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, 
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или 
за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр. 98/10). 

 
Мере за заштите од елементарних и других непогода 
 

1. Обезбедити одговарајуће уземљење опреме  
2. Обезбедити адекватну громобранска инсталацију 
3. Сви резервоари за гориво на ССГ морају бити опремљени обујмицама ради 

спречавања превртања и испливавања; 
 
Мере заштите од удеса 
 
Као што је већ напоменуто, највећа вероватноћа за појаву удесних ситуација могућа 
је у оквиру ССГ. Стога је потребно посебну пажњу обратити на мере заштите 
приликом руковања и коришћења запаљивих хемијских супстанци са којима се ради 
у оквиру ових станица. 
 

Мере превенције 
 

1. Запослено особље на ССГ мора имати уверење о положеном испиту за 
руковаоца на станици, којим се доказује да је обучено за безбедно и сигурно 
руковање уређајима, опремом, средствима за гашење пожара и осталим 
заштитним средствима на станици. 
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2. Пројектовати систем за одвођење статичког електрицитета у складу са 
прописима. 

3. Цео систем повезати на заједничко уземљење. Вршити периодично 
испитивање система за одвођење статичког електрицитета. 

4. Пројектовати систем громобранске инсталације у складу са прописима.  
5. Вршити периодично испитивање громобранске инсталације. 
6. Сва електро опрема која се налази у зони опасности, мора да је у 

одговарајућој противексплозивној заштити и да поседује атест.  
7. У зонама опасности 1 и 2, забрањено је складиштење било каквог материјала. 
8. У зони 2 не смеју налазити канализациони отвори за одвођење атмосферског 

талога, јаме и отворени канали за каблове и цевоводе, сходно одредбама 
Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија 
станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, 
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл. гласник 
РС", број 54/2017). 

9. У зонама опасности не смеју се налазити материје и уређаји који могу 
проузроковати пожар, или омогућити његово ширење.  

10. Приликом претакања горива обавезно повезати аутоцистерну на 
електростатичко уземљење.  

11. За време претакања горива из аутоцистерне у подземне резервоаре, гориво 
се не сме издавати. 

12. У зонама опасности поставити одговарајуће табле упозорења и забране. 
13. Приликом претакања цистерне поставити таблу са натписом „СТОП 

ЦИСТЕРНА ПРИКЉУЧЕНА“ 
14. Израдити следећа документа која ће бити доступни на објекту: 

- План поступања у случају удеса; 
- Упутство у случају пожара; 
- Упутство у случају изливања нафтних деривата; 
- План евакуације из објекта. 

 
Мере приправности 

 
1. Извести стабилан систем за гашење евентуалних пожара (хидрантска мрежа) 
2. На критичним местима поставити мобилне ПП апарате за гашење пожара у 

настанку Поставити превозни апарат S - 50 поред места за утакање и сандуке 
са песком уз сваки истакачки аутомат 

3. Редовно вршити контролу и одржавање противпожарне опреме 
4. На видном месту поставити таблу са називима важних институција и 

телефонским бројевима, надлежним за реаговање у удесу (МУП, хитна 
медицинска помоћ, Центар за контролу тровања и др.) 

 
Мере одговора на удес 

 
1. Искључити електричну енергију преко главног прекидача 
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2. У случају удеса, активирати све потребне системе предвиђених Мерама 
приправности на удес 

3. У случају пожара на објекту/комплексу, одмах приступити гашењу  
4. Уколико се почетни удес не може држати под контролом сопственим 

средствима, обавестити професионалну ватрогасну јединицу и друге 
институције које су надлежне за реаговање у удесним ситуацијама 

5. Пожар на електричним инсталацијама гасити прахом или угљен-диоксидом 
6. Пожар нафтних деривата гасити прахом или користити песак или земљу 
7. Организовати евакуацију затечених лица на комплексу ССГ, на безбедна 

места 
8. Организовати обавештавање грађана у пролазу и спречити њихово окупљање 

у околини ССГ, до доласка патроле МУП 
9. Организовати безбедно место за указивање прве помоћи угроженим лицима, 

до доласка медицинске екипе 
 
Мере отклањања последица удеса - санација 
 
По завршеном удесу, обавезно израдити План санације последица од удеса и 
извршити  санацију и ремедијацију простора захваћеног удесом. 
 
Мере отклањања последица удеса у случају проливања горива 
 

1. Обезбедити место где је дошло до изливања горива од приступа трећих лица  
2. Уклонити сва возила са станице  
3. Уклонити сав запаљив материјал из зоне изливања горива 
4. У случају мањег изливања горива приступити прикупљању горива песком 
5. Организовати ватрогасну стражу до санације места изливања горива 
6. Употребљен адсорбент/песак ставити у затворену посуд, адекватно 

обележити и предати на даље поступање овлашћеном Оператеру 
7. Поставити ознаке о забрањеном улазу на ССГ 
8. Извршити санацију просутог горива од стране овлашћеног Оператера, у 

случају већег изливања 
 
Мере отклањања последица удеса у случају пожара 
 

1. Уклонити сва возила са станице 
2. Поставити знаке да је затворена станица 
3. Након гашења пожара извршити уклањање воде и пене од гашења пожара 
4. Обезбедити локацију до доласка службе која је надлежна за испитивање 

настанка узрока пожара 
5. Приступити отклањању изгорелог и оштећеног материјала и опреме 
6. Извршити санацију простора и објеката захваћених пожаром 
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Мере за заштиту од буке 

За време изградње 

Неповољни ефекти буке појавиће се на самом градилишту која се може умањити 
употребом одговарајуће опреме (заштита антифонима и штитницима на ушима). 
Имајући у виду неповољне ефекте буке потребно је спроводити следеће мере за 
смањење или потпуно елиминисање буке: 

- Грађевинске радове који би производили велику буку изводити у одређеним 
временским интервалима и према одговарајућим прописима и стандардима; 

- Забранити коришћење грађевинских машина у ноћном периоду и ограничити их 
на радне сате и дане у седмици; 

- Радници на градилишту морају користити заштитну опрему против буке 
(заштита антифонима и штитницима на ушима); 

- У случају да поједине машине прекорачују дозвољене вредности нивоа буке, 
потребно је забранити њихову употребу, односно користити модернију и 
технички исправну механизацију; 

- Заштита од штетног дејства буке може се обезбедити мерама техничке заштите 
и средствима заштите на раду. Измерене вредности нивоа буке на погонским и 
радним машинама на сличним градилиштима налазе се у границама 80 - 85 dB, 
што јасно указује на потребу одговарајуће заштите. 

У току редовног рада 

У циљу спречавања емисије прекомерне буке из планираних објекта одморишта и 
услужног центра потребно је редовно праћење исправности и одржавање техничких 
стандарда инсталиране опреме и уређаја. Такође, адекватно пејзажно уређење 
један је од начина да се спречи ширење буке.  

Мере за заштиту пејзажа 

- У циљу смањења утицаја на пејзаж потребно је водити рачуна о визуелном 
уклапању форме и колорита, ради постизања компатибилности са 
карактеристикама пејзажа. 

- По изградњи приступних путева неопходно је хортикултурно решити усеке и 
насипе путева као и остале слободне површине, да би се површински слојеви 
везали и спречила  ерозија користећи биљке из ширег дела екосистема.  

- Након извршених радова обавезно спровести мере рекултивације и санације 
терена. 

- Евентуално хортикултурно уређење локација извести уз употребу искључиво 
аутохтоне флоре. 

- Уколико се у току рада открије природно добро о налазу обавестити 
Републички Завод за заштиту споменика културе и предузети све мере како се 
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 
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- Сачувати све врсте које су у категорији заштићених врста (ендемичне, ретке и 
угрожене. 

Мере за заштиту екосистема 

За време изградње 

- Приликом извођења планираних радова треба строго водити рачуна да се што 
мање наруши стабилност екосистема. 

- Извођење радова треба обављати под надзором одговарајућих стручњака како 
би се промене у екосистему свеле на што мању меру. 

- За спољашње уређење максимално користити аутохтони грађевински и садни 
материјал. 

- На привременим депонијама ископаног материјала забрањено је одлагање 
комуналног отпада. 

- Уколико се деси хаварија-истицање горива, уља или других опасних материја у 
земљиште, ове површине се морају санирати скидањем загађеног слоја, 
заменом новим слојем и озелењавањм по пројекту ремедијације. 

У току редовног рада 

- Након извршених радова обавезно спровести мере рекултивације и 
хортикултурног уређења терена 

- Хортикултурно уређење локација извести уз употребу искључиво аутохтоне 
флоре. 

- За потребе водених организама потребно је контролисати квалитет воде у реци  
- Континуирано пратити копнене и водене врсте, а нарочито оне које су у 

категорији заштићених врста (ендемичне, ријетке и угрожене) јер оне 
представљају баштину којој се треба посветити посебна пажња.  

Мере за заштиту културно-историјског наслеђа 

Мере за заштиту културно историјског и природног наслеђа, наведене у претходним 
поглављима, се прописују само за фазу изградње: 

- У случају ископа или наласка археолошких остатака потребно је прекинути 
даље радове и пријавити Заводу за заштиту споменика културе и предузети све 
мере како би се на адекватан начин приступило заштити нађених археолошких 
знаменитости. 

- Такође, у случају да се током ископа и изградње, утврди природно добро које је 
геолошко-палеонтолошко или минеролошко-петрографског порекла, а за које се 
претпоставља да има својство објекта геонаслеђа, обавестити Завод за 
заштиту природе Србије. 
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VIII ПРИКАЗ МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ПРЕКОГРАНИЧНИХ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор – државни пут IA реда 
ознаке A2 (763) Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – 
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији 
аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града 
Чачка до Прељине нису обухваћена питања и проблеми везани за прекогранични 
утицај на животну средину, јер могући негативни утицаји на животну средину, када је 
у питању просторна димензија, нису прекограничне природе.  
 

 

IX СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА НИЖИМ 
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА  

 
Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 
инфраструктурни коридор – државни пут IA реда ознаке A2 (763) Београд – 
Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, са 
пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из 
општине Горњи Милановац на територију града Чачка урађена је у складу са 
одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник 
РС“ бр. 135/04, 88/10), а за потребе израде Плана детаљне регулације. 
За све површине у обухвату плана биће дефинисани услови за градњу без посебне 
потребе за даљом урбанистичком разрадом. 
 
Приликом израде пројектне документације за планиране садржаје у оквиру плана, а 
у складу са  Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ бр. 
135/04)  и Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини 
захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну 
средину („Сл. Гласник РС“ бр. 69/05), као и другим подзаконским актима, надлежни 
орган ће донети одлуку о потреби израде Студије о процени утицаја на животну 
средину. 
 
 

X ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ 
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА  

 
Успостављање ефикасног мониторинга предуслов је остваривања циљева плана у 
области заштите природе и животне средине, односно циљева СПУ и представља 
један од од основних приоритета имплементације Плана. Према Закону о заштити 
животне средине, Влада доноси програм мониторинга на основу посебних закона за 
период од две године за територију Републике Србије, а јединица локалне 
самоуправе, односно општина, доноси програм праћења стања животне средине на 
својој територији, који мора бити усклађен са претходно наведеним програмом 
Владе.  
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Законом о стратешкој процени утврђена је обавеза дефинисања програма праћења 
стања животне средине у току спровођења плана или програма за који се Стратешка 
процена ради. Законом је прописан и садржај програма мониторинга који, нарочито, 
садржи:  
1) опис циљева плана и програма;  
2) индикаторе за праћење стања животне средине;  
3) права и обавезе надлежних органа;  
4) поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја;  
5) друге елементе у зависности од врсте и обима плана и програма.  
При томе, дата је могућност да овај програм може бити саставни део постојећег 
програма мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине. 
Такође, мониторинг би требало да обезбеди информације о квалитету постојећег 
извештаја које се могу користити за израду будућег извештаја о стању квалитета 
животне средине. 
 
1) Опис циљева плана  
 
Опис циљева Плана, општих и посебних, детаљније је наведен у поглављу I СПУ, па 
ће се више пажње посветити циљевима Програма праћења стања животне средине.  
Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог, 
правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне 
ситуације, као и потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање 
потреба за предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте 
загађења. Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне 
средине и активности на подручју Плана чиме се ствара могућност за њеним 
рационалним управљањем.  
Према Закону о заштити животне средине, Република, односно јединица локалне 
самоуправе, у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну 
контролу и праћење стања животне средине у складу са овим и посебним законима. 
Према члану 69. наведеног Закона, циљеви Програма праћења стања животне 
средине били би:  
-обезбеђење мониторинга,  
-дефинисање садржине и начина вршења мониторинга,  
-одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга,  
-дефинисање мониторинга загађивача,  
-успостављање информационог система и дефинисање начина достављања 
података у циљу вођења интегралног катастра загађивача, и  
-увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном 
садржају извештаја о стању животне средине.  
 
Кључни плански циљ у овом случају је заштита свих чинилаца животне средине и 
природе уз стварање услова за одрживи социо-економски развој простора. У 
корелацији са наведеном констатацијом кључне области мониторинга су: вода, 
ваздух, земљиште, емисије, бука и природне вредности (кроз биодиверзитет, 
геонаслеђе, предео). 
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2) Индикатори за праћење стања животне средине  
 
Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем 
и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата 
праћење природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне 
средине.  
Имајући у виду просторни обухват плана и могућа загађења, систем мониторинга се, 
пре свега, односи на следеће показатеље:  
-контролу и праћење квалитета вода на подручју плана,  
-успостављање мреже мерних места за мерење имисије, у циљу праћења степена 
загађености ваздуха на посматраном подручју  
-контролу и праћење квалитета вода на подручју плана,  
-контролу спровођења санитарне заштите у подручјима зона водоснабдевања  
-праћење квалитета земљишта контролом његовог загађивања,  
-успостављање мерних места у циљу праћења нивоа буке, и  
-сталну урбанистичко-грађевинску контролу лоцирања и изградње објеката.  
 
Све наведене параметре потребно је пратити у односу на индикаторе дате према 
рецепторима животне средине, у складу са законским и подзаконским актима за 
одређене аспекте животне средине.  
Поред наведеног, посебно је важно праћење имплементације планских мера 
заштите дефинисаних у оквиру СПУ. 
Програм праћења утицаја на животну средину треба да садржи параметре на основу 
којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину, места, начин и 
учесталост мерења утврђених параметара и то: мерење квалитета земљишта, 
мерење квалитета подземних вода, мерење квалитета ваздуха и мерење буке. 
 
Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта  
Ради утврђивања садржаја опасних и штетних материја у земљишту, на локацијама 
у непосредној близини саобраћајница врши се мониторинг земљишта, у складу са 
Правилником о дозвољеним концентрацијама штетних и опасних материја у 
земљишту и води за наводњавање („Сл. гласник СРЈ” бр. 23/94) и методама за 
њихово испитивање.  
Мониторинг земљишта се врши у циљу спречавања деградације и евентуалног 
побољшања услова коришћења у непосредном окружењу планираних садржаја.  
Комунални отпад  генерисан на локацији ће се одлагати у контејнере, а исти 
одвозити од стране надлежног комуналног предузећа.   
Сепаратор за пречишћавање зауљених отпадних вода на ССГ ће чистити уговором 
ангажована овлашћена предузећа која ће одвозити опасан отпад на локацију 
намењену за ову врсту отпада, а све у складу са важећим законским прописима, уз 
пропратни документ о кретању опасног отпада. Складиштење отпада које настаје 
након чишћења сепаратора врши се, у посебним металним, затвореним бурадима 
смештеним ван свих зона опасности, не дуже од 12 месеци. Дневник рада и 
одржавања сепаратора, као и доказ о чишћењу сепаратора, са пропратном 
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документацијом и праћење тока кретања отпада, биће доступни на увид надлежним 
инспекцијама. Ангажовано предузеће које врши чишћење сепаратора, преузимање 
опасног отпада и одвожење истог доставља надлежним органима Документ о 
кретању опасног отпада у складу са законском регулативом Републике Србије која 
регулише ту област: Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и 
упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13).  
 
Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха 
Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање 
степена загађености ваздуха, као и утврђивање тренда загађења, како би се 
правовремено деловало ка смањењу штетних супстанци до нивоа који неће битно 
утицати на квалитет животне средине.  
Правни основ за праћење квалитета ваздуха представља Закон о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,88/10, 
43/11-одлука УС, 14/16), Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, 36/09 и 
10/13) и Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник PC", бр. 11/2010 и 75/10и 63/13).  
Стандарди и методе мониторинга ваздуха прописани су Уредбом о мерењима 
емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања. 
(„Службени гласник PC", бр. 5/16).  
Предмет систематског мерења су одређене неорганске материје (сумпордиоксид, 
чађ, суспендоване честице, азотдиоксид, приземни озон, угљемоноксид, 
хлороводоник, флуороводоник, амонијак и водониксулфид), таложне материје из 
ваздуха, тешки метали у суспендованим честицама (кадмијум, манган, олово, жива, 
бакар), органске материје (угљендисулфид, акролеин и др), канцерогене материје 
(арсен, бензен, никл, винилхлорид).  
Такође, Уредбом су прописане и материје које дефинишу стање имисије упозорења 
и епизодно загађење, места и динамику узорковања. На основу истог Закона, Влада 
утврђује двогодишње програме мониторинга ваздуха, Према програмима се врше 
систематска мерења имисије на основној и локалној мрежи станица.  
 
Мониторинг систем за контролу квалитета вода  
Основни документ за мониторинг квалитета вода је Годишњи програм мониторинга 
квалитета вода који се на основу члана 108. и 109. Закона о водама („Службени 
гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/2016) утврђује уредбом Владе на почетку 
календарске године за текућу годину. Програм реализује републичка организација 
надлежна за хидрометеоролошке послове и он обухвата месечна, недељна или 
дневна мерења и осматрања водотока, акумулација, изворишта од посебног значаја 
и једнократна годишња испитивања квалитета седимената, као и годишња 
испитивања подземних вода. Кроз имплементацију Плана потребно је утврдити 
обавезу проширења мреже осматрачких места и надлежност за спровођење 
додатних обавеза мониторинга квалитета вода.  
Мониторинг водних објеката који служе водоснабдевању становништва врше 
територијално надлежни заводи за заштиту здравља (на нивоу општина, где 
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постоји), а обим и врста тог мониторинга прилагођавају се динамици реализације 
планских решења у домену обезбеђења комуналних потреба водоснабдевања.  
У оквиру предметног плана није планирано испуштање фекалних и технолошких 
(зауљених) отпадних вода у површинске/ подземне воде, изузев условно чистих 
атмосферских вода чији квалитет обезбеђује одржавање II класе вода у реципијент, 
према Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода (Службени 
гласник СРС бр.5/68).  
Мерења количине и квалитета отпадних вода након пречишћавања у сепаратору за 
пречишћавање истих, а пре упуштања у реципијент врше се у складу са:  
-Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и  
-Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);  
-Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних 
вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 
33/16).  
 
Према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/2011, 48/2012,1/2016), дат је 
приказ граничних вредности емисије по параметрима. 
За комуналне отпадне воде, у табели 9 приказане су граничне вредности емисије за 
одређене групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, 
пре њиховог испуштања у јавну канализацију.  
 
Табела 9. Приказ граничних вредности емисије по параметрима 

Ред.бр. Параметар Јединица 
мере 

Гранична вредност 
емисије 

1 Хемијска потрошнња кисеоника 
(ХПК) 

mg/l 1000 

2 Биохемииска потро5ниа кисеоника 
(БПК,) 

mg/l 500 

3 Таложне материие након 10 
минута 

mg/l 150 

4 Минерална уља mg/l 30 

5 Температура °C 40 

 
 
Квалитет подземних вода  
 
Мерења квалитета подземинх вода обавља се помоћу пијезометра и односи се на 
контролу утврђивања присуства нафтних деривата у подземним водама. Квалитет 
подземних вода утврђује се из узорка за испитивање квалитета подземних вода, 
користи се упоређивање максимално дозвољене концентрације у складу са 
законском регулативом Републике Србије која регулише ту област:  
-Закон о водама ("Сл гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012 и 101/2016)  
-Уредба о класификацији вода (Сл.глас. РС 5/68)  
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-Правилник о опасним материјама о води Сл.глас.РС 31/82).  
 
Испитивање се врши на основу Уредбе о програму систематског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији 
за израду ремедијационих програма („Сл.Гласник РС“ бр.88/2010.), a међу 
најиндикативнијима за објекте станице за снабдевање горивом су: 
 
Табела 10. Приказ индикатора за оцену ризика од деградације земљишта подземним водама 

Испитивани параметар Мерна јединица Ремедијациона вредност 

Бензен µg/l 30 

Толуен µg/l 1000 

Ксилени µg/l 70 

Олово µg/l 75 

Цинк µg/l 800 

Минерална уља µg/l 600 

 
Мерења квалитета подземних вода потребно је вршити два пута годишње из свих 
планираних пијезометра од стране акредитоване лабораторије.  
 
Мониторинг емисије  
Већина дискутованих система праћења стања животне средине, у својој 
методолошкој поставци, заснива се на мерењу и осматрању имисије загађујућих 
материја или ефеката дејстава не везујући се директно за изворе, односно 
узрочнике. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 25/15) утврђује обавезу мониторинга 
емисије/ефеката на њиховом извору, као саставног дела прибављања интегрисане 
дозволе за постројења и активности који могу имати негативне последице по 
животну средину и здравље људи, што је регулисано актима Владе (Уредба о 
врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола - "Службени 
гласник РС", бр. 84/05), Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада 
постојећег постројења или активности прописаним условима ("Службени гласник 
РС", бр. 84/05), Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних 
техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности 
емисија у интегрисаној дозволи ("Службени гласник РС", бр. 84/05 ), односно актом 
министра надлежног за послове заштите животне средине (Правилник о садржини и 
начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола - "Службени гласник РС", бр. 
69/05).  
Интегрисана дозвола, коју издаје орган надлежан за послове заштите животне 
средине (на нивоу републике, аутономне покрајине или општине - у зависности од 
тога који је орган издао одобрење за изградњу) садржи и план мониторинга, који 
спроводи оператер (правно или физичко лице које управља или контролише 
постројење и др.). 
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Мониторинг буке  
Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном 
одређеног индикатора буке, у складу са Законом о заштити од буке у животној 
средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и др. подзаконским актима. 
-Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Службени гласник РС“, број 75/10);  

-Правилником о методологији за одређивање акустичких зона („Службени гласник 
РС“, број 72/10),  

-Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Службени гласник РС“, број 72/10),  

-Правилником које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о 
документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке 
(„Службени гласник РС“, број 72/10),  

-Правилником о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину 
њиховог приказивања јавности („Службени гласник РС“, број 80/10),  
 
Подаци о мониторингу буке саставни су део јединственог информационог система 
животне средине у складу са Законом којим се уређује заштита животне средине. 
 
Носиоци пројеката дужни су да поштују Закон о заштити од буке у животној средини 
(Сл. гл. РС, бр. 28/2011 и 1/2014 и 1/2014), као и подзаконска акта донета на основу 
овог закона.  Обезбеђење услова за заштиту од буке (у зависности од удаљености 
од насеља) спроводи се на основу Уредбе о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних 
ефеката буке у животној средини (Сл. гл. РС 75/2010) и Правилника о буци коју 
емитује опрема која се употребљава на отвореном простору ("Сл. гласник РС", бр. 
1/2013). 
  
Мониторинг природних вредности  
Основни циљ је успостављање система праћења стања биодиверзитета, односно 
природних станишта и популација дивљих врста флоре, и фауне, превасходно 
осетљивих станишта и ретких, угрожених врста, али и праћење стања и промена 
предела и објеката геонаслеђа. Сва наведена надгледања су у директној 
надлежности Завода за заштиту природе Србије, а на основу средњерочних и 
годишњих програма заштите природних добара.  
 
Минимумом генералног мониторинга сматра се надгледање природних вредности 
једном годишње, а појединачне активности на мониторингу се организују према 
потреби, у случају непредвиђених промена које могу имати значајније негативне 
ефекте. Мониторинг се спроводи у складу са пропозицијама Закона о заштити 
природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) и подзаконским 
актима којима је обезбеђено његово спровођење. 
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3) Права и обавезе надлежних органа 
 
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези са праћењем стања 
животне средине, она произилазе из Закона о заштити животне средине, односно 
чланова 69-78. овог Закона. Према наведеним члановима, права и обавезе 
надлежних органа су:  
1. Влада доноси програм мониторинга за период од две године,  

2. Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији 
који мора бити у сагласности са програмом Владе,  

3. Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за 
обављање мониторинга,  

4. Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних 
места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које 
се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог 
праћења, рокове и начин достављања података.  

5. Мониторинг може да обавља само овлашћена организација. Министарство 
прописује ближе услове које мора да испуњава овлашћена организација и одређује 
овлашћену организацију по претходно прибављеној сагласности министра 
надлежног за одређену област.  

6. Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга 
загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове 
достављања и чувања података,  
7. Државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, 
овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга 
достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин,  

8. Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система, 
методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, 
као и садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност,  

9. Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине,  

10. Министар прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача, 
као и врсту, начине, класификацију и рокове достављања података,  

11. Влада једном годишње подноси Народној скупштини извештај о стању животне 
средине у Републици,  

12. Надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини 
извештај о стању животне средине на својој територији,  

13. Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима 
Републике и јединице локалне самоуправе,  
 
Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације 
дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о 
стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга 
имисије и емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу 
представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити 
животне средине и другим прописима.  
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XI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  

 
Стратешка процена утицаја на животну средину ради се са циљем обезбеђивања 
заштите животне средине и унапређивање одрживог развоја, интегрисањем 
основних начела заштите животне средине у поступак припреме, израде и 
доношења Плана. Главни задатак стратешке процене утицаја на животну средину је 
да олакша благовремено и систематично разматрање могућих утицаја на животну 
средину на нивоу стратешког доношења одлука о плановима и програмима 
уважавајући принципе одрживог развоја. Интегрисањем поступка стратешке процене 
утицаја у процес припреме, израде и доношења Плана омогућава се ефикаснија 
инструментализација стратешке процене утицаја на животну средину у 
урбанистичком планирању. 
Садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, а донекле и 
основни методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04, 88/10)  и Законом о заштити 
животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. 
закон,88/10, 43/11-одлука УС, 14/16). 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину планског документа 
представља завршни документ стратешке процене и саставни је део планског 
документа. Садржина Извештаја је у складу са одредбама члана 12. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, и то: 
1. Полазне основе стратешке процене 
2. Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора 
3. Процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних 
утицаја на животну средину  
4. Смернице за израду стратешке процена на нижим хијерархијским нивоима и 
процена утицаја пројеката на животну средину 
5. Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма 
(мониторинг)  
6. Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене 
7. Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и 
програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на која су 
питања животне средине укључена у план или програм  
8. Закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности. 
9. Друге податке од значаја за стратешку процену. 
 
Специфичност плана, ниво плана, доминантна функција, као и карактеристике 
постојећег стања животне средине на планском подручју, условили су да садржај 
Извештаја о стратешкој процени утицаја у одређеној мери буде модификован и 
прилагођен основним карактеристикама Плана. 
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Општи методолошки приступ изради стратешке процене утицаја 
 
Анализа методолошких приступа је корисна како би се могла направити потребна 
упоредна анализа са примењеном методологијом коришћеном за потребе овог 
Извештаја и методолошким основама које су прокламоване у склопу опште законске 
регулативе која регулише ову проблематику, пре свега Законa о стратешкој процени 
утицаја на животну средину. Основни циљ се састоји пре свега у покушају да се 
општа методологија прилагоди специфичностима анализираног плана. 
Стратешка процена утицаја на животну средину у релативном смислу је дисциплина 
новијег датума и резултат је развоја процена утицаја на животну средину. Стратешка 
процена утицаја на животну средину интегрише еколошке, друштвено-економске и 
кумулативне утицаје, тако што: 
- укључује одрживост на самом извору еколошких проблема у планској фази, тако да 
се санација последица редукује; 
- омогућује да се утврди потреба и оправданост са аспекта заштите животне 
средине, пре свега, иницијатива и инвестиционих подухвата; 
- обрађује питања од ширег значаја; 
- утврђује контекст и поставља смернице за хијерархијски оквир даљих процена 
утицаја планова, односно пројеката на животну средину. 
 
Чест случај у пракси је да се комбинују методе стратешке процене са методама 
процене утицаја. У том смислу коришћено је Упутство ЕУ о процени утицаја 
пројеката на животну средину, у смислу стварања планског, односно хијерархијског 
основа, како за реализацију детаљних планова тако и за реализацију појединачних 
пројеката. У том смислу, процењује се да је сврсисходан приступ који се користи у 
процени утицаја пројеката на животну средину, прилагођеног потребама стратешке 
процене. 
Фазе израде Стратешке процене утицаја на животну средину су: 
- одлучивање о изради стратешке процене утицаја на животну средину, односно 
израда одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину као 
саставног дела одлуке о изради планског документа; 
- одређивање садржаја стратешке процене утицаја на животну средину, односно 
израда одговарајућег програмског основа за израду стратешке процене утицаја на 
животну средину у оквиру програма за израду плана; 
- израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину – саставни део 
планског документа (аналитичко-документационе основе). 
 
Општи методолошки поступак који се користи приликом израде стратешке процене и 
припреме Извештаја о стратешкој процени састоји се из неколико општих фаза, и то: 
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Методолошки основ, за израду Стратешке процене утицаја, у ужем смислу 
представљају методе научног истраживања (анализа и синтеза, компаративни 
метод, индукција и дедукција, статистички метод, картографски метод и др.), 
односно примењене методе праћења стања објеката, односно појава и процеса у 
простору, од извора загађења, притисака, стања и одговора (планског решења). 
 
Анализирајући поступак израде Извештаја о стратешкој процени  утицаја на животну 
средину, може се закључити да се он састоји, условно говорећи, из четири фазе: 
• полазне основе, анализа и оцена стања (намене простора у обухвату Плана и 
елемената животне средине), 
• процена могућих утицаја на животну средину, 
• мере заштите животне средине, и 
• програм праћења стања животне средине. 
Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза потребно је нагласити да 
свака фаза има својe специфичности и никако се не сме запоставити у поступку 
интегралног планирања животне средине. 
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Слика 19 – Поступак израде Извештаја о стратешкој процени  утицаја на животну средину 

Полазне основе стратешке процене обухватају дефинисање предмета као и 
просторног обухвата студије, циљева и метода рада, правног, планског и 
документационог основа. Анализа и оцена стања је аналитичка фаза која се ради 
на основу резултата мерења елемената животне средине на терену односно 
стручних, научних и других литературних података о стању животне средине на 
датом подручју. 
Након анализе и оцене стања, другу фазу представља процена могућих утицаја које 
одређене активности и објекти могу имати на животну средину. Процена могућих 
утицаја на животну средину се врши на основу квантификације појединих елемената 
животне средине, научних сазнања и процена угрожености повредивих ресурса у 
околини планираних садржаја и процене еколошког ризика. Према критеријумима и 
оцени постојећег стања животне средине, а имајући у виду природне услове и 
изграђене структуре на подручју за које се план доноси, издвајају се најзначајнији 
утицаји на животну средину који могу неповољно утицати на непосредно окружење. 
У трећој фази, имајући у виду све напред наведено, прописују се одговарајуће мере 
заштите животне средине у циљу смањења негативних утицаја и унапређења 
животне средине. У овој фази дефинишу се смернице за ниже хијерархијске нивое 
планирања животне средине, односно израда Стратешких процена утицаја и 
Процена утицаја пројеката на животну средину. 
На крају, следи фаза у којој се дефинише програм праћења стања животне средине 
у току спровођења плана, које обухватају предлог индикатора за праћење стања 
животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака. Такође, веома је 
важно пратити и ефикасност спровођења прописаних мера заштите, односно да ли 
дефинисане мере заштите дају одговарајуће резултате. 
Примењени метод рада се заснива на континуираном поступку усаглашавања 
процеса планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за 
спречавање и ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим 
фазама израде и спровођења планског документа. 
 
 

XII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

 
Саставни део поступка стратешке процене су консултације са заинтересованим 
органима и организацијама и са становништвом подручја за који се ради план и 
стратешка процена, а у циљу обезбеђивања ефикасне заштите животне средине и 
одрживог развоја планског подручја. 
Чланом 17 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише се 
учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење о 
Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину у року од 30 дана. Пре 
упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, 
орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће јавности у разматрању 
извештаја о стратешкој процени (члан 19). Орган надлежан за припрему плана 
обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину Извештаја и достављање 
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мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом 
којим се уређује поступак доношења плана. Због значаја могућих утицаја предметног 
плана на животну средину, нарочито је важно адекватно и транспарентно 
укључивање заинтересованих страна (инвеститора, надлежних државних органа, 
локалних управа, невладиних организација и становништва) у процес доношења 
одлука по питањима заштите животне средине. Учешће надлежних органа и 
организација обезбеђује се писаним путем и путем презентација и консултација у 
свим фазама израде и разматрања стратешке процене. Учешће заинтересоване 
јавности и невладиних организација обезбеђује се путем средстава јавног 
информисања и у оквиру јавног излагања Плана. 
Орган надлежан за припрему плана израђује извештај о учешћу заинтересованих 
органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења 
изјављених у току јавног увида и јавне расправе. Извештај о СПУ доставља се 
заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи органу надлежном 
за заштиту животне средине на оцењивање. На основу члана 21 по добијању ових 
извештаја орган надлежан за послове заштите животне средине може прибавити 
мишљење других овлашћених организација или стручних лица за поједине области 
или може образовати комисију за оцену извештаја о стратешкој процени.  
На основу оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност 
на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину у року од 30 дана од 
дана пријема захтева за оцењивање. 
 
 

XIII ЗАКЉУЧАК СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

 
Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише 
циљеве и принципе одрживог развоја у плановима, уважавајући при томе потребу да 
се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и на здравље и 
добробит становништва.  
Значај стратешке процене утицаја на животну средину, поред осталог, огледа се у 
томе што:  
-се заснива на начелима одрживог развоја, предострожности, интегралности и 
учешћа јавности,  

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

-утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, укључујући 
и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније 
истраживање.  
 
Стратешком проценом утицаја за ПДР за инфраструктурни коридор – државни пут IA 
реда ознаке A2 (763) Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – 
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији 
аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града 
Чачка до Прељине, анализирано је постојеће стање животне средине у оквиру 
планског подручја, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја 
планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу 
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са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну 
средину.  
Концепцијски је примењен интегрални метод који се базирао на интеграцији циљева 
стратешке процене у планска решења у самом планском процесу који је, иначе, 
подразумевао паралелну израду оба планска документа. Управо је у том делу и 
остварен најзначајнији допринос стратешке процене, а то је да План садржи све 
елементе одрживости са фокусом на аспект заштите животне средине.  
Примењени методолошки приступ СПУ базиран је на дефинисању циљева и 
индикатора одрживог развоја и вешекритеријумској квалитативној евалуацији 
планских решења у односу на дефинисане циљеве СПУ. У том конктексту посебно је 
значајно нагластити да је СПУ најзначајнији инструмент у реализацији начела и 
циљева одрживог развој у процесу планирања. То значи да се СПУ није бавила 
искључиво заштитом животне средине (мада је генерално фаворизовала), већ и 
социо-економским аспектом развоја, па су и сами циљеви СПУ дефинисани у том 
контексту.  
У оквиру СПУ дефинисани су циљеви одрживог развоја, као и индикатор за оцену 
одрживости Плана. Избор индикатора извршен је из основног сета индикатора 
одрживог развоја УН и прилагођен потребама израде планског документа. Овај сет 
индикатора базиран је на принципу идентификовања ''узрока'' и ''последица'' и на 
дефинисању ''одговора'' којим би се проблеми у животној средини минимизирали.  
 
У процесу вишекритеријумске евалуације процењен је утицај стратешки важних 
приоритетних планских решења и то: која су вреднована по основу следећих 
критеријума:  

- у току извођења радова, 
- у току редовног рада, 
- у случају удеса.  

 
Разматрани  су величина утицаја, просторна размера могућих утицаја и-вероватноћа 
утицаја.  
 
На основу евалуације значаја утицаја, закључује се да имплементација плана не 
производи стратешки значајне негативне импликације на планском подручју. 
Негативни утицаји су идентификовани као неминовна последица развоја, а односе 
се на развој мреже локалне саобраћајне инфраструктуре и развој привредних 
делатности, ограниченог су карактера и по интензитету и по просторној размери и 
нису оцењени као стратешки значајни, узимајући у обзир обавезујуће мере заштите 
и мониторинга животне средине предвиђене овим стратешким документом. Са друге 
стране, идентификован је читав низ позитивних значајних утицаја плана од којих су 
најзначајнији:  
 
1) Животна средина  
- квалитет вода: очување квалитета воде са водоизворишта формирањем зона 
санитарне заштите, очување квалитета вода сливног подручја применом низа 
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планских и техничко-технолошких мера заштите, а посебно каналисањем и 
санитацијом отпадних вода; управљање водним ресурсима регулисањем водотока. 

-квалитет земљишта: смањење контаминације земљишта контролисаним 
прикупљањем ,одлагањем и санацијом отпада, озелењавањем слободних површина 
аутопута, као и применом антиерозивних мера  

- биодиверзитет, предео: заштита природних и предеоних вредности простора и 
биодиверзитета одговорним поступањем и односом према простору у свим сферама 
људског деловања.  
 
2) Друштвено-економска питања  
- запосленост: повећање запослености развојем привредних делатности;  

- институције: унапређење институционалне организованости за обављање послова 
у области заштите животне средине, мониторинга и информисања јавности о 
питањима од значаја за животну средину;  

- здравље становништва: ублажавање потенцијално штетних утицаја који су 
последица одвијања саобраћаја дуж инфраструктурног коридора.    
 
Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће 
оптеретити капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења 
минимизирали и/или предупредили, дефинисане су планске смернице и мере 
заштите које је потребно спроводити у циљу спречавања и ограничавања негативних 
утицаја Плана на животну средину. Као инструмент за праћење реализације 
планираних активности и стања животне средине дефинисан је систем праћења 
стања (мониторинг) за појединачне чиниоце животне средине.  
 
Стратешка процена утицаја Плана на животну средину је важан процес, али и важан 
документ из следећих разлога: 
 
- простор вреднује са аспекта одрживог развоја – заштите животне средине и 
економски прихватљивог развоја; 
- простор вреднује са аспекта спречавања конфликата и грешака у простору, 
избегавања непотребних трошкова и самим тим представља инструмент 
превентивне заштите још у фази израде планског документа; 
- даје смернице, мере и услове за еколошко-економски оправдано, одговорно, 
прихватљиво, развојно, одрживо планирање и управљање простором; 
- обрађивачима Плана даје потребне податке, информације о стању и могућностима 
у простору, потенцијалима и ограничењима, могућим конфликтима и друге важне 
податке о животној средини; 
- даје матрицу са обавезујућим смерницама и мерама, препорукама и условима за 
ниже хијерархијске нивое; 
- прописује нивое процене утицаја за планове – планова детаљне регулације и 
пројекте (објекте, постројења, технологије, радове и активности у простору); 
- даје приказ процене стања према поставкама планираног развоја и даје механизме 
контроле кроз обавезујуће смернице, мере и услове заштите и унапређења стања 
животне средине и правила уређења и грађења; 
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- омогућава да се дугорочним управљањем и контролом реализације планираног 
развоја могу узети у обзир импликације планских решења на природне вредности, 
ресурсе и животну средину, природна и културна добра у Плану. 
 
Процена плана са еколошког аспекта је важна за доношење планских одлука на 
свим нивоима, а нарочито за одлучивање о заштити животне средине, јер: 
-дефинише процедуре одлучивања; 
-дефинише процедуре за све фазе планирања и све хијерархијске нивое, за 
реализацију планираних намена и појединачних пројеката; 
-дефинише процедуре заштите и мониторинга животне средине. 
 
Стратешка процена Плана интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке 
сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих 
интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од интереса за 
вредности и квалитет животне средине. Анализа и процена потенцијалних утицаја 
стратешког карактера превентивно делује у смислу спречавања еколошке штете у 
простору. 
 
На нивоу Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор – државни пут IA 
реда ознаке A2 (763) Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – 
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији 
аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града 
Чачка до Прељине, процењени су потенцијални утицаји планираних намена и 
ефекти на животну средину, укључена је јавност и заинтетресоване институције у 
процес одлучивања, а приликом доношења коначне одлуке биће узети у обзир 
добијени резултати и укључени у Извештај о Стратешкој процени утицаја плана. 
 
Стратешка процена утицаја је интегрисана у План детаљне регулације за 
инфраструктурни коридор – државни пут IA реда ознаке A2 (763) Београд – 
Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, са 
пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из 
општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине, у поступку 
израде плана, а у циљу заштите природних вредности и животне средине, као и 
оптимизације управљања простором и ресурсима, како би се планиране намене, 
објекти и садржаји реализовали на одржив и еколошки прихватљив начин.    
 
 

XIV ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 
закон, 72/09-др. закон,88/10, 43/11-одлука УС, 14/16). 
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16).   
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
36/09);  
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- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
број 135/04 и 88/10).  
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Службени гласник РС”, број 135/04 и 25/15).  
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15).  
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 92/11 и 
25/15).  
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 14/16).  
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 36/09).  
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09 и 10/13).  
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 36/09 и 
88/10).  
- Закон о водама („Службени гласник РС”, 30/10, 93/12 и 101/16).  
- Закон о режиму вода („Службени лист СРЈ”, број 59/98, „Службени гласник РС”, 
број 101/05).  
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 
41/09, 112/15 и 80/17).  
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09 и 
10/13, 101/16);  
- Закон о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09);  
- Закон о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, број 41/09); 
- Закон о органској производњи („Службени гласник РС”, број 30/10)  
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС”, број 41/09).  
- Закон о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15).  
- Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14);  
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 88/11);  
- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. („Службени гласник 
РС”, бр. 88/10)  
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 59/13, 98/13, 132/14 и 145/14);  
- Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 
15/16);  
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 и 101/16)  
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16)  
 
- Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину 
(„Службени гласник РС”, број 109/09 и 8/10);  
- Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање 
животне средине и највишег износа накнаде („Службени гласник РС”, број 111/09);  
- Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне 
средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима 
сакупљања података, као и о садржини информација о којима се редовно и обавезно 
обавештава јавност („Службени гласник РС”, број 112/09).  
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-Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне 
(„Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45/05, 22/07, 38/08,09/10).  
-Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, број 114/08). 
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу 
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и 
годишњем извештају, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 
обвезницима плаћања накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин 
обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС”, 
бр.54/10,86/11,15/12,41/13 и 3/14).  
- Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС”, бр. 92/10). 
- Уредба о категоризацији водотока („Службени гласник СРС”, број 5/68,33/75);  
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС”, број 5/68).  
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 
гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10);  
- Уредба о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања („Службени гласник РС”, бр. 5/16). 
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 
("Службени гласник РС", бр. 84/05),  
- Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или 
активности прописаним условима ("Службени гласник РС", бр. 84/05),  
- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену 
стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у 
интегрисаној дозволи ("Службени гласник РС", бр. 84/05), односно актом министра 
надлежног за послове заштите животне средине. 
 

-Правилник о категоризацији заштићених природних добара („Службени гласник РС”, 
број 30/92);  
-Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Службени 
гласник РС”, бр. 30/92, 24/94, 17/96);  
-Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара 
(„Службени гласник РС”, број 81/10).  
-Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 
евидентирања података („Службени гласник РС”, бр. 30/97 и 35/97);  
-Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник РС”, 
број 54/92 и 72/10).  
-Правилник о методама и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода 
(„Службени гласник СРС”, бр. 47/83 и 13/84);  
-Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС”, број 31/82);  
-Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 
води за наводњавање и методама за њихово испитивање („Сл. гласник РС“,23/94). 
-Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 42/98 и 
44/99);  
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Службени гласник РС”, број 92/08);  



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР – ДРЖАВНИ ПУТ IA РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763) БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ – 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – ПРЕЉИНА – ЧАЧАК – ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ 

АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ 
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- Правилник о опасним материјама у водама (“Службени гласник СРС”, бр. 31/82) 
-Правилник о начину уништавања биља за које су наређене мере уништења 
(„Службени лист СРЈ”, број 67/01).  
- Правилник о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о уништавању пестицида 
и ђубрива („Службени лист СРЈ”, бр. 35/99 и 63/01).  
- Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола – 
("Службени гласник РС", бр. 69/05). 
 

 

- Национална стратегија одрживог развоја, 2008.  
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара, 2011.  
- Национални програм заштите животне средине, 2010.  
- Стратегија биолошке разноврсности (биодиверзитета) Републике Србије за период 
од 2011. до 2018. године и Акциони план за њено спровођење, 2010.  
- Стратегија управљања отпадом за период од 2010. до 2019. Године, 2010.  
- Стратегија за примену Kонвенције о доступности информација, учешћу јавности у 
доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска 
конвенције, 2012. 
 

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд 
Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега („Службени гласник РС“, бр. 37/06 и 31/10) 
- Нацрт Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор – државни пут IA 
реда ознаке A2 (763) Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – 
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији 
аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града 
Чачка до Прељине, август 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

август, 2018. 


