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Увод 

Одлуком о изради Измена и допуна дела плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ 
за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 
(комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава) („Сл. лист Града Чачка“, бр. 27/18), 
Чланом 11. дефинисана је обавеза израде стратешке процене утицаја предметног плана 
на животну средину. Решењем о приступању стратешкој процени утицаја на животну 
средину Измена и допуна дела плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ за 
урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 
(комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава), која је сатавни део Одлуке о изради 
Плана, приступило се процене утицаја стратешког карактера планираних измена у 
границама планског документа на животну и друштвену средину. 

Стратешка процена утицаја на животну средину представља механизам којим се, у процесу 
планирања, обезбеђује одрживо коришћење простора и заштита животне средине, у току 
припреме, израде и усвајања планског докумената којима се усмерава и планира развој. 
Као комплексан и целовит процес и поступак, који омогућава и обезбеђује укупно 
сагледавање развојних докумената са аспекта заштите животне средине, даје могућност 
за предлагање могућих решења, избор најприхватљивијег са условима и мерама којима ће 
заштита животне средине бити остварена на оптималан и рационалан начин. Кроз процес 
стратешке процене утицаја, све планским документом планиране намене, садржаји и 
активности, се критички разматрају са становишта утицаја на животну средину, након чега 
се доноси одлука о приступању реализацији планског документа и под којим условима, или 
се одустаје од планираних намена и активности. Стратешка процена утицаја планског 
документа интегрише и био-физичке и социјално-економске сегменте животне средине, 
повезује, анализира и процењује планиране намене и активности и захтеве свих 
интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега од интереса за животну 
средину. 

Поступак процене утицаја планова и програма на животну средину и израде Извештаја о 
стратешкој процени плана на животну средину, је дефинисан Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10). 

Примена Закона о стратешкој процени утицаја представља усклађивање националне 
легислативе са европском Директивом 2001/42/ЕC о „процени утицаја одређених планова 
и програма на животну средину”. Циљ ове Директиве је да обезбеди висок степен заштите 
животне средине и да допринесе интеграцији захтева за заштитом животне средине при 
изради и усвајању планова и програма у циљу промоције одрживог развоја. Еколошка 
процена је важан инструмент за интеграцију захтева за заштитом животне средине при 
изради и усвајању планова и програма за које се установи да имају или могу имати значајан 
утицај на животну средину. 

Извештај о Стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 представља основу за 
утврђивање обавезујућих, хијерархијски усаглашених смерница (еколошких захтева) при 
изради Плана и обезбеђивање прописивање и интегрисање мера заштите животне 
средине у све фазе израде Плана, као и дефинисање услова и решења заштите животне 
средине у имплементацији планиране намене, односно анализи могућности за реализацију 
изградње планираног постројења за пречишћавање отадних вода и изградње градске 
копостане за третирање чврстог комуналног отпада. 

Стратешка процена утицаја на животну средину (Извештај о Стратешкој процени утицаја) 
се ради истовремено са израдом Нацрта Плана, чиме су створени услови за благовремено 
интегрисање захтева везаних за заштиту животне средине, у поступак израде, излагања 
јавности, усвајања и његове припреме. 
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КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2, 5.3 И 5.4 

 

Стратешка процене утицаја и процена могућих стратешких утицаја на животну средину 
Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 обухвата: 

 анализу природних карактеристика просторне целине у границама Плана са 
непосредним и ширим окружењем од значаја за предлог интегралне заштите, 
презентације и одрживог коришћења; 

 анализу потенцијала и ограничења у простору од значаја за поступак процене 
утицаја на животну и друштвену средину; 

 анализу услова документације вишег реда од битног значаја и утицаја за поступак 
стратешке процене утицаја - хијерархијска условљеност, 

 анализу услова имаоца јавних овлашћења, надлежних институција и осталих 
релевантних услова и захтева; 

 анализу постојећег стања медијума животне средине предметне зоне (анализа базе 
података о стању и квалитету ваздуха, површинских и подземних вода, буке, 
управљању отпадом), анализу тренутног („нултог“) стања животне средине и 
очекиваних, процењених будућих трендова, дефинисање циљева заштите животне 
и друштвене средине); 

 дефинисање општих и посебних циљева интегралне заштите простора и животне 
средине за процену утицаја планског документа; 

 идентификацију и утврђивање свих чиниоца простора и еколошких елемената на 
анализираном подручју (локално становништво, медијуми животне средине) који 
већ трпе извесне утицаје и за које је вероватно да ће на њих утицати доношење 
Плана; 

 анализу захтева заинтересоване јавности, појединаца и осталих корисника 
простора у границама планског документа; 

 организовање консултација са заинтересованим странама, органима и 
институцијама, непосредним корисницима простора о обиму и обухвату анализе и 
процене утицаја Плана на животну средину; 

 процену утицаја предложених стратешких одлука на елементе животне средине, 
процена кумулативних, синергетских, директних, индиректних, локалних, 
иреверзибилних и других утицаја предложене стратешке одлуке; 

 дефинисање стратешких смерница и кључних мера заштите животне средине, мера 
потенцијалне еколошке компензације у поступку имплементације Плана; 

 учешће јавности (имаоца јавних овлашћења, стручне, остале јавности и 
заинтересованих појединаца) у поступку стратешке процене утицаја; 

 дефинисање мера заштите и мониторинга животне средине; 

 еколошка валоризација подручја Плана, вредновање подручја, непосредног и 
подручја ширег окружења са аспекта могућих ограничења, начина и услова 
коришћења простора и реализације планиране намене. 
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1.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја на животну 
средину Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 

Стратешка процена утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне 
регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4, је процес 
који ће обезбедити:  

 приказ садржаја и циљева планског документа и однос са другим плановима и 
документацијом од значаја за поступак процене утицаја на животну средину; 

 приказ постојећег стања и квалитета животне средине у границама Плана са 
проценом за зоне и целине које могу бити изложене значајним утицајима; 

 приказ утицаја постојећих и планираних намена, планираних зона, целина, објеката, 
садржаја и планиране инфраструктуре на стање и вредности животне средине у 
оквиру планског подручја; 

 приказ могућих варијантних решења планираних намена, избор еколошки 
најприхватљивијег решења; 

 разматрање консултација са имаоцима јавних овлашћења, заинтересованим 
органима, организацијама од значаја за процену могућих утицаја на животну 
средину; 

 дефинисање и предлог обавезујућих еколошких смерница за План,  

 усвајање обавезујућих смерница и мера заштите животне средине у поступку израде 
и усвајања Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у 
Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4. 

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

 начелу одрживог развоја - разматрању и укључивању битних аспеката животне и 

друштвене средине, природних вредности, медијума животне средине и створених 
вредности у анализираној просторној целини, у фази Раног јавног увида, Нацрта и 
фази усвајања планског документа и утврђивању услова за заштиту и очување 
природних вредности и животне средине, односно одрживо и рационално 
коришћење простора, као предуслова за остваривање циљева одрживог развоја 
подручја измене Плана и подручја на које планска решења могу утицати; 

 начелу интегралности -  представља обавезно укључивање у План услова 

заштите, односно услова свих заинтересованих органа, организација и имаоца 
јавних овлашћења у циљу унапређења стања и одрживог коришћење простора 
земљишта као тешко обновљивог ресурса, форланда Западне Мораве;  

 начелу предострожности -  пажљивом планирању намене простора у функцији 

заштите и одрживом коришћењу простора у границама Плана и његовом 
повезивању са окружењем, на начин да се спрече или смање негативни утицаји на 
животну и друштвену средину, са свођењем на минимум ризика појаве негативних 
утицаја; 

 начелу хијерархије и координације, усвајање обавезујућих смерница Просторног 

плана Републике Србије и Просторног плана града Чачка, Генералног урбанистичког 
плана града Чачка, као обавезујућих, што представља услов за обезбеђивање 
узајамне координације битне планске и техничке документације, имаоца јавних 
овлашћења, надлежних и заинтересованих органа, предузећа и појединаца, у 
поступку процене утицаја стратешког карактера, израде Стратешке процене утицаја 
Плана и исходовање сагласности на Извештај о Стратешкој процену, кроз 
консултације, обавештавања и прибављања мишљења на План и Стратешку 
процену; 

 начелу јавности - као кључном делу процеса, све у циљу информисања јавности о 

Изменама и допунама Плана, планираним наменама, мерама и активностима и 
његовом могућем утицају на животну и друштвену средину, услове живота 
становништва, као и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме 
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Нацрта измене и допуне Плана и доношење (усвајање) Измене и допуне Плана, где 
јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после усвајања Плана, имати 
приступ информацијама које се односе на План.  

Као основ за израду Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 
и 5.4 (Извештаја о стратешкој процени утицаја), коришћена је следећа документација и 
подаци: 

 Одлука о изради Измена и допуна дела плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 
50-150ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава) („Сл. лист Града 
Чачка“, бр. 27/18); 

 Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и 
допуна дела плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ за урбанистичке 
целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 (комунална 
привреда) и 5.4 (река Западна Морава) бр. 350-25/2018-IV-2-01 од 27.11.2018. 
године; 

 Нацрт Измена и допунаПлана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4. 

Просторно планска и урбанистичка документација од значаја за поступак стратешке 
процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ 
у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4: 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС”, бр. 
88/10) и Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике 
Србије на животну средину; 

 Просторни план града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 17/10); 

 Генерални урбанистички план града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 25/13). 

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

 Завод за заштиту природе Србије, Београд, Решење 03 бр. 020-357/2 од 
21.02.2019.године; 

 Завод за заштиту споменика културе Краљево, Услови бр. 142/3 од 28.02.2019. 
године; 

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар 
„Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак, Водни услови бр. 760/1 од 20.02.2019. 
године; 

 Инфраструктура железнице Србије а.д. Београд, Услови бр. 2/2019-170 од 
08.02.2019.године; 

 Град Чачак, Градска управа за урбанизам, Група за заштиту животне средине, бр. 
501-24/2019-IV-2-01 од 01.02.2019.године; 

 Републички хидрометеоролошки завод, Београд, Хидрометеоролошки услови бр. 
922-3-12/2019. од 18.02.2019.године; 

 Електромрежа Србије а.д. Београд, Услови бр. 130-00-UTD-003-146/2019-002 од 
14.02.2019.године; 

 Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 
Београд, Услови бр. 2522-2 од 08.02.2019.године; 

 Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације Чачак, Услови 09/33 бр. 217-1638/19 од 06.02.2019.године; 

 Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну 
инспекцију, Одсек за санитарни надзор Чачак, Услови бр. 530-53-71/2019-10 од 
31.01.2019.године; 

 Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, Технички 
услови бр. 350-25/2018-IV-2-01 од 29.01.2019.године; 

 Јавно предузеће „Србијагас“, Услови бр. 07-07/5044 од 01.03.2019.године; 
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 Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Регионална радна јединица „Краљево, 
Чачак“, Подручна јединица „Чачак“, Услови бр. 2019-17921/2 од 05.02.2019.године; 

 Телеком Србија, Услови бр. 65709/2-2019 од 04.03.2019.године; 

 Теленор д.о.о., Услови бр. 350-25/2018- IV-2-01 од 29.01.2019.године; 

 „Вип Мобиле“ ДОО, Услови бр. 350-25/2018-IV-2-01 од 20.02.2019. године. 

За израду Стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације 
„Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 (Извештаја о Стратешкој 
процени утицаја), вредновање планираних намена са аспекта одрживости и еколошке 
прихватљивости, избор најприхватљивијег решења са предлогом смерница за ниже 
хијерархијске нивое и мера за заштиту животне средине, поштована је и коришћена 
следећа законска регулатива:  

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

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС и 
24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14,145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20); 

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 95/18-др.закон); 

 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/58); 

 Закон о заштити природе („Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10,14/16 и 95/18-други 
закон);  

 Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18); 

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“ бр. 112/15); 

 Закон о шумама („Сл.гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15  и 95/18); 

 Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 10/13); 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10); 

 Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС”, бр. 11/09, 20/15 и 87/18); 

 Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 
80/17 и 95/18); 

 Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18); 

 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09); 

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. 
гласник РС“, бр.87/18); 

 Уредбa о еколошкoj мрежи („Сл. гласник РС", бр. 102/10); 

 Уредба о категоризацији водотока: 5/1968; 

 Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС", бр. 114/08); 

 Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 109/09 и 8/10); 

 Правилник о компензацијским мерама („Сл. гласник РС", бр. 20/10); 

 Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 
биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС", бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16); 

 Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, 
осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о 
мерама заштите за њихово очување („Сл. гласник РС", бр. 35/10). 

Поштовани су услови и смернице остале законске регулативе и стратешких докумената: 

 ЕУ Директива о стаништима (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992); 

 ЕУ Директива о птицама (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979); 

 Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у 
доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Сл. 
гласник РС - Међународни документи“, бр. 38/09). 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/50369
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/uredba%20o%20ekoloskoj%20mrezi.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/u%20lista%20projekata%20za%20procenu%20uticaja.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/u%20lista%20projekata%20za%20procenu%20uticaja.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20kompenzacijske%20mere10.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/Pravilnik_o_proglasenju_i_zastiti_strogo_zasticenih_vrsta.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/Pravilnik_o_proglasenju_i_zastiti_strogo_zasticenih_vrsta.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20o%20tipovima%20stanista10.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20o%20tipovima%20stanista10.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20o%20tipovima%20stanista10.pdf
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ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-

КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2, 5.3 И 5.4 

 

1.1. Приказ садржаја и циљева Плана и његовог односа са другим плановима 
и програмима 

1.1.1. Садржај и циљеви Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 

Садржај Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 урађен је у складу са одредбама и методологијом Закона 
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09- исп., 64/10–одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС ,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др.закон и 9/20). 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

I ОПШТИ  ДЕО 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

1.2. Граница подручја обухваћеног Изменама и допунама Плана генералне регулације 

2. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

2.1. Граница подручја обухваћеног Изменама и допунама ПГР 

2.2. Границе грађевинског подручја 

2.3. Границе обухвата ППОВ (попис парцела) 

3. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

3.1. Природни услови 

3.2.  Постојећа намена простора 

3.3. Објекти и површине јавне намене - постојеће стање 

3.4. 
Постојеће стање мрежа и капацитета јавне саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре 

 3.4.1. Саобраћај – постојеће стање 

 3.4.2. Хидротехника – постојеће стање 

 3.4.3. Електроенергетика – постојеће стање 

 3.4.4. Телекомуникације – постојеће стање 

 3.4.5. Термотехника – постојеће стање 

3.5. Остало зеленило – постојеће стање 

4. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

II ОПШТИ  ДЕО 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-

КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2, 5.3 И 5.4 

 

2.1. Опис и критеријуми поделе на карактеристичне целине и зоне 

 2.1.1. Биланс површина планиране намене 

2.2. Планирана намена површина и објеката и могућих  компатибилнох намена 

2.3. Услови за уређење инфраструктурних мрежа простора 

 2.3.1. Саобраћај 

 2.3.2. Хидротехника 

 2.3.3. Електроенергетика 

 2.3.4. Телекомуникације 

 2.3.5. Термоенергетика 

2.4. Општа правила уређења простора 

2.5. Посебни услови и мере  заштите 

 2.5.1. Заштита градитељског наслеђа 

 2.5.2. Заштита природних добара 

 2.5.3. Заштита и унапређење животне средине 

 2.5.4. 
Заштита од елементарних непогода, пожара, техничко-технолошких 
несрећа и ратних разарања 

 2.5.5. Услови приступачности особама са посебним потребама 

2.6. Мере енергетске ефикасности 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

3.1. Општа правила грађења 

3.2. 
Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта, пројекта 
парцелације/препарцелације и исправка граница 

3.3. Правила грађења по зонама у којима је предвиђена директна примена плана 

 3.4.1. Становање 

3.4. Правила грађења за објекте и површине јавне намене 

3.5. Правила грађења инфраструктурних мрежа 

 3.5.1. Саобраћај 

 3.5.2. Хидротехника 

 3.5.3. Електроенергетика 
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 3.5.4. Телекомуникације 

 3.5.5. Термоенергетика 

3.6. Приказ остварених урбанистичких  праметара и капацитета 

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Основни циљеви планског документа за уређење и изградњу подручја, предмета 
стратешке процене утицаја су: 

 усклађивање са смерницама Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. кроз 
перманентну реконструкцију и изградњу; 

 целисходније привођење намени предметног простора;  

 дефинисање саобраћајне мреже; 

 рационалније коришћење грађевинског земљишта;  

 дефинисање карактеристичних урбанистичких зона, односно целина са планирањем 
нове изградње; 

 дефинисање јавног интереса;  

 квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром;  

 озелењавање јавних простора;  

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 
примену услова и критеријума за културна добра и  

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 
примену услова и критеријума за заштиту животне средине. 
 

1.1.1.1. Обухват Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбаностичке целине 5.2, 5.3, и 5.4  

Подручје које је обухваћено Изменама и допунама ПГР припада територији насељеног 
места Чачак, налази се у источном делу насељеног места и обухвата делове катастарских 
општина КО Чачак, КО Атеница, КО Трнава и КО Коњевићи. 

Граница обухвата Измена и допуна ПГР почиње северозападно почев од кп.бр.900/2 у  КО 
Коњевићи и даље идући ка југу - кп.бр.1371/6, прелази реку Западну Мораву прати 
левообални одбрамбени насип Атеничке реке долази до новопланиране ул.Никола Тесла 
где граница скреће југоисточко, пратећи наведену улицу долази до улице Атеница-
Кулиновци 68, која делом прати трасу железничке пруге бр.55 Сталаћ-Краљево-Пожега а 
затим граница ка истоку иде ка Трнавској реци, прелази наведену реку и натавља северно 
до кп.бр.177/2 КО Трнава и дуж кп.бр.40 и кп.бр. 137/4 КО Трнава, долази до реке Западне 
Мораве, идући северно прелази реку и долази до парцеле кп.бр.1278/3 КО Коњевићи, коју 
обухвата, а затим граница скреће ка западу дуж планираног левообалног одбрамбеног 
насипа реке Западне Мораве у КО Коњевићи, долазећи до почетне тачке описа. 

Укупна површина подручја плана износи око 148,00 hа. 

Граница градског грађевинског земљишта се у потпуности поклапа са описом границе 
Измене и допуне ПГР осим у делу који припада К.О. Трнава. Промена границе градског 
грађевинског земљишта настаје почев од преласка преко кп. бр. 100, затим обилази са 
западне стране кп. бр, 101 изузимајући је из грађевинског подручја. Наставља источном 
(десном) страном кп.бр. 40 (Трнавска река) у приближној дужини од око 82 m крећући се ка 
југозападу, прелази Трнавску реку и ка северозападу пресеца и обухвата делове следећих 
катастарских парцела: 35/1,2; 26/2, 27/1,2; 11/1, 12, 9, 8/1, 7/1,2; 2/1,5,6. У кп.бр. 2/1 почиње 
лучно да се креће ка југозападу, прелазећи и преко к.п. 2/2,4; 3/1,3,5; 4/2,3; 40 и 177/2 од 
koje  даље наставља са уклопом у опис и границу Измена и допуна ПГР. 

Границе обухвата ППОВ (попис парцела) 
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КО Атеница:  

- целе катастарске парцеле: 142/3, 140/2; 

- делови катастарских парцела: 140/1, 140/3, 138, 139, 142/1, 148/1, 141, 142/2, 148/2; 

Прилазни пут (попис парцела) 

КО Атеница:  

- делови катастарских парцела: 142/1, 144, 143, 134/1, 145, 146/1, 120/5, 130/2, 133/3, 
129/3, 129/2; 

Слика бр.1: Приказ границе обухвата Измена и допуна Плана генералне регулације 

1.1.2. Постојећа и планирана намена површина 

1.1.2.1. Постојећа намена површина 

Простор Измена и допуна ПГР представља део градског ткива чија се морфологија и 
физиономија није много мењала у различитим друштвеним и природним условима.  

Основна одлика постојећег стања је разуђена стамбена изградња, спонтана и неправилна 
саобраћајна мрежа која се простите дуж катастарских парцела, које су уситњаване за 
потребе индивидуалне изградње.  

Велики део подручја Плана заузима река Западна Морава са својим приобаљем као и 
уливи Атеничке и Трнавске реке који су нерегулисани, са стихиjски насталим зеленилом. 
Приступ Западној Морави је могућ земљаним путевима и риболовачким стазама. 

Део простора је неизграђено грађевинско земљиште са парцелама које се користе у 
пољопривредне сврхе. 

Предметно подручје није у потпуности инфраструктурно опремљено.  

Анализирајући постојећу намену површина може се закључити да је простор  
нерационално коришћен. 

1.1.2.2. Планирана намена површина 

На основу утврђене планске концепције уређења и изградње простора дефинисана је 
намена простора према начину коришћења простора и подела земљишта на површине за 
јавну употребу и друге намене. У оквиру обухвата плана, осим грађевинског подручја које 
је јасно дефинисамо на графичким прилозима, постоји мањи део простора намењен 
пољопривредном земљишту и налази се у источном делу обухавата плана. 
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У  складу са наменом површина по ГУП-у Чачка ( „Сл. лист града Чачка“, бр. 25/2013.) и 
постојећим стањем (конфигурација терена, инжењерско-геолошке карактеристике 
земљишта, наслеђена планирана и стихијска изграђеност, планирани развој насеља и 
положај примарне саобраћајне мреже у насељу), а у циљу бољег сагледавања плана и 
његовог спровођења, третирано грађевинско подручје подељено је на једну зону у оквиру 
које се издвајају урбанистичке целине и подцелине према својим специфичностима (као 
основне јединице за које су дефинисани параметри и правила уређења и грађења). 
Подручје плана обухвата изграђене и неизграђене површине у оквиру урбанистичке зоне, 
целина и подцелина за које се утврђују правила регулације и дефинишу урбанистички 
параметри.  Подручје урбанистичке зоне 5 чини просторну целину према природним 
условима и планираним преовладавајућим наменама. Принцип поделе подручја остварен 
је идентификовањем компактних просторних целина, а дефинисане су саобраћајницама и 
природним елементима. 

1.1.2.3. Подела простора на урбанистичкчке зоне и целине 

Измене и допуне ПГР се раде за део простора Зоне 5 из усвојеног ПГР „Атеница-
Кулиновци“. Обухват разраде је предвиђен за урбанистичку целину 5.2 (становање средње 
густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава).  

Претежна намена у зони 5 је комунална привреда и становање средњих густина од 50-
150ст/ха.  

У оквиру намене комуналне привреде издваја се за град Чачак, веома важан комунални 
објекат - Постројење за пречишћавање отпадних вода у оквиру урбанистичке целине 5.3а.  
Отпадне воде града Чачка се тренутно сакупљају и колекторима одводе до места 
испуштања у Атеничку реку близу ушћа у Западну Мораву без претходног третмана. 

Реализација постројења извршиће се у две фазе.  

Прва фаза подразумева формирање ободног насипа око ППОВ и његово издизање на коту 
прописану у условима ЈВП Србијаводе, плато постројења са објектима је на нешто нижем 
нивоу. Тако да приликом великих вода функционисање постројења неће бити угрожено.   

Друга фаза планом предвиђеног решења подразумева изградњу планираног одбрамбеног 
насипа према „Главном пројекту регулације десне обале Западне Мораве од ушћа 
Трнавске до Атеничке реке“ („Хидрозавод дтд“, Нови сад, 2007.год.), чиме се реализује 
комплетна одбрана овог простора од великих вода. То подразумева и промене у комплексу 
ППОВ тако што ће доћи до спуштања одбрамбеног бедема Постројења и прилагођавање 
доминацији бедема Западне Мораве при чему плато и објекти остају у оквиру ППОВ  на 
коти планираног обухвата.  

Поред постројења за пречишћавање отпадних вода на простору намене комунална 
привреда опредељени су простори и за кванташку пијацу, компостану и шири спектар 
намена комуналне привреде потребне за функционисање града.  

Урбанистичка целина 5.2 (становање средњих  густина  од 50-150 ст/hа) у оквиру 
које је планирана намена становања средњих густина од 50-150 ст/hа.  

На овом подручју предвиђен је даљи развој становања средње густине, које  карактерише 
изградња породичних објеката са могућношћу пословног простора у оквиру истих. Ова 
густина постићи ће се погушћавањем на постојећим парцелама, кроз доградњу и 
надградњу, као и изградњом нових објеката. 

Планирано је погушћавање реконструкцијом постојећих објеката, повећањем спратности, 
изградњом другог објекта на парцели, евентуално спајањем објеката у двојне објекте, као 
и изградњом нових објеката на неизграђеним парцелама, изградњом пословног простора 
који не угрожава функцију становања и животну средину и који се могу јавити као 
самостални или у склопу стамбеног објекта. Планирано је погушћавање на постојећим 
парцелама, кроз могућност организовања два стана-домаћинства у склопу једног објекта, 
али не више од три стана и повећање спратности до максимално По+Пр+2 (три надземне 
етаже у свим могућим комбинацијама). 
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Могућа је  изградња пословног простора у оквиру стамбеног објекта (делатности које не 
угрожавају животну средину), али не више од 30% бруто развијене површине. Уколико се 
ради о пословању које има карактер услужног занатства  онда је та површина ограничена 
на 25%. Могућа је изградња и  другог стамбеног или пословног објекта на истој парцели. 

Урбанистичка целина 5.3 (комунална привреда) у оквиру које се издвајају подцелине: 

 Урбанистичка подцелина 5.3а (постројење за пречишћавање отпадних вода) 
намењена за комплекс Постројења за пречишћавање отпадних вода и лоцирана је 
на десној обали ушћа Атеничке реке у Западну Мораву. Отпадне воде града, 
комуналне и индустријске долазе постојећим цевоводима тј.фекалним колекторима 
(два колектора Ø1200) до планираног шахта за скретање отпадних вода до ППОВ. 
Да би се загађена и непречишћена вода вратила у природу у планираном 
Постројењу за пречишћавање, извршиће се њено пречишћавање механичким, 
хемијским и биолошким методама. Површина опредељена за ову намену износи 
4,19hа.  

Прилаз овим објектима обезбеђује се јавном саобраћајницом на графичким 
прилозима означеном као Ул.број 2 која континуирано од постројења води западно, 
мостом прелази Атеничку реку пролази између две зоне рекултивације депоније 
„Прелићи“ улива се у Ул.Кулиновачко поље потес 4 која пролази поред градске 
Трансфер станице и рециклажних дворишта и укључивањем у денивелисану 
раскрсницу приступа преко Државног пута I Б реда 23 мрежи саобраћаја ширег 
значаја. Саобраћајница је планирана као двосмерна ширине 9m (на графичком 
прилогу бр.4 - попречни профил 3б) са асфалтном коловозном конструкцијом и 
одвођењем атмосферске канализације гравитационо што је омогућено подужним и 
попречним профилима. Наведеним саобраћајним правцем одвозиће се отпадни 
материјал од процеса прераде отпадних вода до реализације градске компостане 
(урбанистичка подцелина 5.3г) која је планирана непосредно уз ППОВ.  

Испуштање пречишћене отпадне воде је предвиђено преко новог испуста у Западну 
Мораву. Атмосферска канализација са комплекса се препумпава у Западну Мораву, 
заједно са ефлуентом ППОВ-а, преко пумпне станице пречишћене воде. 

 Урбанистичка подцелина 5.3б (кванташка пијаца) Генералним урбанистичким 
планом града Чачка  („Службени лист града Чачка“, број 25/2013) у обухвату плана, 
на североисточном делу између улива Трнавске реке и Западне Мораве, издвојене 
за кванташку  пијацу. Разрадом ПГР „Атеница –Кулиновци“ („Службени лист града 
Чачка“, број 14/2014) предвиђена намена се задржава. Анализирајући предметни 
простор у овом тренутку јавља се потреба одвајања ове комуналне намене од 
градске Компостане и Постројења за пречишћавање отпадних вода због 
комплексности технолошких процеса ових постројења и могућих загађења овог 
простора. 

Кванташка пијаца овим планом се измешта на јужни део третираног простора поред 
пужног правца Сталаћ-Краљево-Чачак, простор је обухваћен јавним 
саобраћајницама и лако доступан а површина тренутно резервисана за ову намену 
је незнатно мања од предходно планиране, превасходно због саобраћаног решења 
чиме су издвојени блокови за намене комуналних делатности. 

Подцелина 5.3б  је превасходно намењена за комплекс кванташке пијаце али се на 

овом простору могу наћи и други комунални и пратећи комерцијални садржаји 
(отворене и затворене тржнице, паркинзи, надстрешнице, јавни тоалети, пратећи 
комерцијални простори за планирани ранг кванташке пијаце, објекти за 
административне потребе ове намене, објекти санитарне заштите, и сл.... ) 

Функције тренутне кванташке пијаце из Љубић поља се дислоцирају на локацију 
планиране подцелине 5.3б. 

 Урбанистичка подцелина 5.3в (комунална привреда) - Подцелина 5.3в је 

предвиђена намена из ширег спектра комуналне привреде са  комерцијалним 
садржајима.  
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За локације се мора обезбедити квалитет, доступност, континуитет и надзор над 
вршењем послова.  

Појасом зеленила у комбинацији ниског и високог растиња издвојити планирану 
намену комуналних делатности у зони додира са ППОВ и Градском компостаном 
(према графичком прилогу бр.5 Планирана намена површина)  

Производња и услуге из области комуналних делатности које се могу наћи на овом 
простору су: 

 Снабдевање водом 
 Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 
 Производња и снабдевање паром и топлом водом 
 Превоз путника у градском саобраћају 
 Управљање комуналним отпадом 
 Управљање гробљима 
 Одржавање улица, путева и других јавних повшина 
 Управљање јавним паркиралиштима 
 Управљање пијацама 
 Одржавање јавног осветљењаz 
 Одржавање чистоће на јавним површинама 
 Одржавање зелених површина 
 Одржавање стамбених зграда 
 Димничарска делатност 
 Делатност зоохигијене  

и друге компатибилне делатности од локалног интереса (производња из области 
обновљивих извора енергије и сл.). 

Урбанистичка подцелина 5.3г (градска компостана) - Близина Постројења за 
пречишћавање отпадних вода и Трансфер станице у Прелићима су предуслови за 
опредељење овог простора за градску компостану у површини од око 3hа. Локација будуће 
Компостане је саобраћајно повезана са околним садржајима комуналних делатности, 
својом западном границом ослања се на ППОВ где се може остварити директан приступ 
компостани. Од намене становања је одвојена комуналном наменом ширег спектра као и 
предвиђеним појасом зеленила у комбинацији високог и ниског зеленила. 

Третирање чврстог комуналног отпада и добијених продуката са ППОВ у компостанама 
представља једну од најприхватљивијих начина  поступања са створеним отпадом. Процес 

компостирања је биолошки третман органских састојака у контролисаним условима који 
даје производ сличан хумусу. 

Како би се обезбедили услови за компостирање у погонима се омогућава  реализација 
најчешће кроз три технолошке етапе: пријем и претходна обрада отпада (магнетна 
сепарација, просејавање ради раздвајања по крупноћи, сушење или влажење отпада и сл.), 
биотермички процес обраде  и компостирање-обрада компоста. На крају процеса могуће је  
издвајање металних делова и обогаћивање компоста.  

Компост из отпада може садржати  тешке метале и ретке елементе, што доводи у 
питање употребљивост компоста као стајског ђубрива на пољопривредним 
површинама. Користити у пољопривреди само под условом да су испоштована сва 
санитарна правила и уколико је извршена контрола компоста у смислу постојања 
патогених микроорганизама и штетних хемикалија.  

Корист која се може остварити применом отпада: 

- заштита и унапређење животне средине (здрава и квалитетнија животна 
средина), 

- смањење укупне количине отпада на основу компостирања, 
- смањење обима органских отпадака (који се одвозе на РД „Дубоко“ Ужице) 
- ширење компостирања на отпадне воде и друге органске фракције, 
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- примена компоста у примарној пољопривредној производњи и за 
мелиорације земљишта. 

 

 Урбанистичка подцелина 5.3д (уређене зелене површине) - Лоцирањем 
приступног пута и ППОВ на  нивоу ПГР издвојили су се простори који својим 
положајем и обликом чине погодне површине за потребе увођења зелених 
површина који су важни за окружење у коме се формирају комунални комплекси. 
Инфраструктурни објекти и водови  потребни за околне комуналне намене могу 
користити простор уређених зелених површина, водећи рачуна да се међусобно не 
угрожавају (дубина укопавања цеви, избор растиња и сл.). Обавезна је израда 
Пројекта пејзажног уређења зелених површина, а којима ће се нарочито дефинисти 
одговарајући избор врста еколошки прилагођених предметном простору, 
технологија садње, агротехничке мере и мере неге усклађене са потребама 
одабраних врста. 

Урбанистичка целина 5.4 (река Западна Морава са зеленилом реке и одбрамбеним 
насипом, са заштитним зеленилом и бедемом Атеничке и Трнавске реке) - обухвата 
водопривредну зону - корито реке Западне Мораве, зеленило реке и одбрамбени насип, 
обухватајући уливе и делове Атеничке и Трнавске реке са својим одбрамбеним бедемима.  

Планирана је регулација река као и улив река другог реда у Западну Мораву према 
условима надлежних институција и према „Главном пројекту регулације десне обале 
Западне Мораве од ушћа Трнавске до Атеничке реке“. Опредељено је место испуста 
пречишћених вода из Постројења. 

Овим планом предвиђа се уређење приобалног појаса (дела леве и десне обале), реке и 
бедема Западне Мораве и притока Атеничке и Трнавске реке. Круном бедема планирана 
изградња пешачке стазе. 

Источним делом урбанистичке целине 5.4. пролази планирани коридор железничке пруге 

Чачак-Горњи Милановац у ширини од 40m у чијој зони се планира железнички мост за овај 
инфраструктурни правац. 

1.1.3. Хијерархијски однос са другим плановима – планска усклађеност 

Смернице планова вишег реда и планова од значаја за предметни плански документ су 
обавезујуће и морају се узети у обзир при процени могућих стратешких утицаја Плана на 
животну средину, у складу са начелом хијерархије и координације на свим нивоима. 
Еколошки извештај о могућим утицајима Плана мора да обезбеди и информације о вези са 
другим плановима од значаја и циљевима заштите животне средине датим у тим 
плановима, као и начин на који су ти циљеви узети у обзир при изради Стратешке процене 
утицаја предметног Плана. 

Плански документи вишег реда од значаја за процену утицаја стратешког катрактера и 
општих циљева заштите животне средине при изради Стратешке процене утицаја Измена 
и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке 
целине 5.2, 5.3 и 5.4 (Извештаја о Стратешкој процени утицаја):  

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС”, бр. 
88/10) и Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике 
Србије на животну средину; 

 Регионални просторни план за подручје Златиборског и  Моравичког управног округа 
(„Службени гласник РС”; бр. 1/13); 

 Просторни план града Чачка  („Сл. лист града Чачка“, бр. 17/10); 

 Генерални урбанистички план града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр. 
25/2013).  

Остала расположива документација од значаја за дефинисање посебних циљева заштите 
животне средине: 

 Стратегија управљања отпадом за период 2010–2019. године („Сл. гласник РС”, бр. 
29/10); 
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 Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године 
(„Сл. гласник РС”, бр. 3/17); 

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

 заштита основних чинилаца животне средине;  

 одрживо коришћење природних вредности;  

 унапређење управљања отпадом;  

 рационално коришћење минералних и енергетских ресурса;  

 уређење насеља; 

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

- заштита ваздуха, заштита и одрживо коришћење вода и земљишта; 
- заштита ваздуха;  
- унапређење управљања отпадом (по принципу смањење количине - поновна 

употреба – рециклажа – депоновање); 
- веће коришћење обновљивих извора енергије; 
- смањење загађивања у урбаним, индустријским, комуналним зонама и целинама; 
- смањење притиска од привредних, саобраћајних и комуналних активности на 

животну средину. 

Регионални просторни план за подручје Златиборског и  Моравичког управног округа 
(„Сл.гласник РС”, бр. 1/13) – је хијерахијски усаглашен са ППР Србије са аспеката општих 
и посебних циљева заштите животне средине, у области развоја инфраструктурних 
система и регионализације  у области управљања отпадом и отпадним водама. 

Просторни план града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 17/10), на територији града 
Чачка идентификовно је преко 300 појединачних проблема, који су разврстани у 9 основних 
група и у складу са тим је дефинисано 9 основних проблема у заштити животне средине: 

- високе концентрације загађујућих материја у ваздуху на територији града Чачка; 
- угрожен принцип одрживог развоја различитих типова еко-система на територији 

града; 
- недовољно развијена еко-свест; 
- утицај отпада на животну средину на територији града; 
- угроженост река чврстим и течним отпадом на територији града Чачка; 
- деградација обрадивог земљишта грађевинским радовима на територији града 

Чачка; 
- повећан ниво буке на територији града Чачка; 
- проблем прљавих јавних површина на територији града Чачка; 
- угроженост здравља становника који користе воду са сеоских водовода, који нису у 

систему; 
- одржавања и контроле квалитета воде од стране ЈКП “Водовод” Чачак. 

Генерални урбанистички план града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр.25/2013) - 
дугорочна концепција  организације  и уређења простора и изградње градског насеља 
града Чачка, настала је сублимирањем смерница више планских докумената хијерархијски 
вишег нивоа. Овим плановима настојало се, да се спроведу основна државна стратешка 
опредељења и да се постигне већи степен укупне функционалне интегрисаности 
простора, боља саобраћајна и економска повезаност, побољшање квалитета живота, као 
и стимулисање развоја насеља и подручја као више функционалних, производних, 
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социјалних и културних простора и јачање економске снаге. Ово је предуслов планирања 
на нивоу Генералног урбанистичког плана. 

Развој Чачка као градског насеља планиран је за потребе 100.000 - 115.000 становника (у 
складу са планским решењем из Просторног плана града Чачка). 

- објекте јавних функција планирати за потребе насеља Чачка и обављање његових 
регионалних активности; 

- на основу природних и створених чинилаца градско насеље развијати у оквиру 
постојећих грађевинских подручја уз могућу реконструкцију, погушћавање и 
уобличавање започетих, а на теренима најповољнијим за изградњу; 

- град приближити реци З. Морави, тако да она постане саставни, атрактиван део 
градског језгра, уз очување њених природних и других вредности; 

- кроз услове свих видова заштите омогућити даље унапређивање и ревитализацију 
трајних вредности, животне средине, и изградњу и унапређење виталних 
комуналних и техничких система; 

- преко инвестиционих програма реализовати услове комуналног и урбаног реда из 
овог ГУП-а. 

Плановима вишег реда (ПП града Чачка и ГУП града Чачка9) локација за изградњу 
централног постројења за пречишћавање отпадних вода је опредељена низводно од града, 
у Прелићима - у близини ушћа Атеничке реке у Западну Мораву (која је планским 
документима одређена као реципијент). Степен пречишћавања отпадних вода биће 
условљен категоризацијом квалитета воде Западне Мораве. Тренутно, физичко-хемијске и 
микробиолошке анализе воде Западне Мораве после улива главних градских колектора 
указују да вода иступа изнад оквира II-b подкласе која је регистрована пре испуста. 

1.2. Преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на 
Плана 

1.2.1. Приказ постојећег стања животне средине на подручју Плана 

За поступак стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 коришћени су подаци о 
простору и животној средини, из постојеће планске и остале документације и подаци 
постојећег мониторинга животне средине града Чачка, као базе података, подаци добијени 
увидом, евидентирањем и идентификацијом извора загађивања у обухвату планског 
документа, на основу чега је извршена анализа и процена стања животне средине и 
процена степена угрожености медијума животне средине, природних вредности и 
еколошког капацитета простора у границама Плана. 

1.2.2. Приказ постојећег стања са аспекта заштићених природних добара 

Увидом у постојећу документацију вишег реда и Централни регистар заштитћених 
природних добара Републике Србијe, и на основу Решења 03 бр. 020-357/2 од 21.02.2019. 
године Завод за заштиту природе је констатовао да у границама обухвата Плана нема 
заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених 
еколошки значајних  подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке 
мреже Републике Србије, утврђених Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 
102/2010), као ни евидентираних природних добара.  

Западна Морава са приобалном вегетацијом у границама Плана, има улогу регионалног 
еколошког коридора еколошке мреже Републике Србије. 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 Републике Србије. 

Обавеза за хијерархијски ниже нивое је, ако се у току извођења било каквих радова на 
простору планског подручја наиђе на природно добро које је геолошко-палеолонтолошког 
типа или минеролошко-петрографског порекла, морају спровести и предузети мере да се 
налаз не уништи и да се сачува на месту и у положају у ком је откривен.   
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1.2.3. Приказ постојећег стања са аспекта културних  добара  

На основу Решења бр.142/3 од 28.02.2019. године, Завода за заштиту споменика културе 
из Краљева, на простору обухвата Плана није утврђено постојење непокретних културних 
добара, нити евидентираних добара која уживају претходну заштиту, као ни археолошких 
налазишта, према Закону о културним добрима (71/94, 52/11 и 99/11). 

Стога, са становишта службе заштите, нема ограничења која се односе на архитектонско 
обликовање, уређење и намену простора. Али, ако се при извођењу земљаних радова на 
простору планског документа наиђе на археолошки материјал обавеза је да се спроведу 
мере, у складу са условима надлежне службе заштите.  

1.2.4. Приказ постојећег стања са аспекта разноврсности биотопа и биоценозе 

Територија Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 обухвата подручје површине око 143,39 ha и налази се 
у грађевинском подручју, уз обалу Западне Мораве, између Атеничке и Трнавске реке, на 
земљишту које је у претходном периоду било изложено антропогеним утицајима и 
променама што је и условило еколошке промене. На локацији су заступљени типични 
биотопи уз форланд реке Западне Мораве, улична мрежа и линијски инфраструктурни 
коридор, настањени сукцесивно насталим биоценозама. Са аспекта типичности и заштите 
посебно вредних станишта и екосистема нема ограничења за реализацију планираних 
пројеката. 

У Решењу  03 бр. 020-357/2 од 21.02.2019. године које је издато од стране Завода за 
заштиту преироде Србије наводи се да је у обухвату плана забележено 25 врста риба, од 
којих је 18 врста строго заштићено у складу са Правилником о проглашењу и заштити 
строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС“, бр. 5/10, 
47/11, 32/16 и 98/16), а то су: чиков Misgurnus fossilis, пеш Cottus gobio, буцов Alburnus 
chalcoides, лињак Tinca tinca, мали вретенар Zingel streber и велики вретенар Zingel zingel. 

У оквиру група водоземаца и гмизаваца присутне су строго заштићене врсте: шумска жаба 
Rana dalmatina, рибарица Natrix tessellata, белоушка Natrix natrix, док је зелена жаба 
Pelophylax kl. esculentus заштићена врста. 

У границама Плана забележено је 44 врста птица које простор користе за сеобу као 
коридор, као подручје гнежђења, исхране и дневних сезонских миграција. Неке од 
најзначајнијих врста птица су: жалар слепић Charadrius dubius, барски петлован Rallus 
aquaticus, спрудник пијукавац Tringa ochropus, барски петлић Zapornia parva, црноврати 
гњурац Podiceps nigricollis, мали вранац Microcarbo pygmaeus, жута плиска Motacilla flava, 
мала шљука Lymnocryptes minimus, цврчић поточар Locustella sluviatilis, вијоглава Jynx 
torquilla, звиждара Mareca penelope, водомар Alcedo atthis полојка Actitis hypoleucos. 
Западна Морава представља значајан коридор за сеобу, гнежђење, исхрану и 
одмориште/ноћилиште великог броја врста птица. Готово све наведене врсте птица имају 
статус строго заштићене дивље врсте. 

1.2.5. Приказ постојећег стања са аспекта квалитета ваздуха 

Оцена стања животне средине подразумева идентификовање постојећих извора 
загађивања који утичу на промену квалитета стања појединих елемената (вода, ваздух, 
земљиште), као и на животну средину у целини.  

Ваздух, квалитет и степен загађења се прати на територији града Чачка у оквиру чијих 
граница је и плански обухват. Зону истраживања и анализе карактерише локално 
загађивање и утицаји на квалитет ваздуха из непосредног и ширег окружења. Из ширег 
окружења од значаја за кумулативне утицаје на квалитет ваздуха су интензивни 
саобраћајни токови и термоенергетска постројења различитих капацитета и енергената. 
Најнижи делови котлине, у висинској зони до 300mnm, због учесталости тишина, 
карактерише појава повећаних концентрација загађујућих материја, до и преко и граничних 
и толерантних вредности. Град Чачак има успостављен мониторинг квалитета ваздуха. 
Програм контроле квалитета ваздуха спроводи Завод за јавно здравље Чачак, Центра за 
хигијену и хуману екологију, као овлашћена институција мерењем на пет карактеристичних 
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мерних места. Извештај о стању квалитета ваздуха је доступан заинтересованој јавности, 
као: 

- месечни извештај са приказаним дневним вредностима (SO2, NO2, чађ, укупна 
масена концентрација суспендованих честица PM10 i PM2,5, 

- месечни извештај (укупне таложне материје), 
- годишњи извештај са обрадом података у електронској форми и писани извештај. 

На основу детаљно табеларно, графички и текстуално приказаних и интерпретираних 
података о загађености ваздуха на подручју града Чачка, за 2019. годину, може се 
закључити следеће:  

- средње годишње концентрације сумпордиоксида на испитиваним пунктовима нису 
прекорачивале ГВ за календарску годину од 50 μg / m3);  

- средње годишње концентрације чађи нису прелазиле МДВ од 50 μg/m3;  
- измерене средње годишње вредности азот диоксида су током 2016.године, на 

мерном месту „Коста Новаковић“ биле изнад ГВ за календарску годину од 40 μg/m3; 
на концентрацију овог загађивача имала је највећи утицај близина прометних 
саобраћајница (саобраћај у центру града);  

- укупне таложне материје посматрано кроз средње годишње вредности, биле су 
ниже од МДВ за календарску годину (200 mg/m2/dan );  

- укупне таложне материје посматрано кроз средње месечне вредности, биле су 
знатно ниже од МДВ (450 mg/m2/dan) на оба мерна места, изузев у месецу марту 
када су забележене у већој концентрацији; 

- суспендоване честице ПМ2,5 прелазиле су граничне и толерантне вредности за 
календарску годину;  

- суспендоване честице ПМ10 прелазиле су граничне и толерантне вредности за 
календарску годину.  
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1.2.6. Приказ постојећег стања са аспекта квалитета вода (површинских и подземних) 

Квалитет површинских и подземних вода је битан параметар у оцени стања животне 
средине. Загађене воде вишеструко угрожавају животну средину, акватичне екосистеме и 
повећавају ризик по здравље људи. На квалитет површинских и подземних вода посебно 
утичу као извори загађивања, следећи фактори: 

 непречишћене комуналне отпадне воде из насељених подручја (без одговарајућег 
третмана упуштају се у природне реципијенте);  

 неизграђеност канализационе инфраструктуре у већини сеоских насеља, односно 
непрописно изграђене септичке јаме; 

 депоније и сметлишта отпада у зонама речних токова; 

 употреба агрохемијских средстава (минерална ђубрива, пестициди, итд.) у 
пољопривредној производњи; 

 неадекватан начин одлагања чврстог и течног отпада из пољопривредних објеката; 

 саобраћајне површине (атмосферским падавинама запрљане честице са коловоза 
доспевају у околне површинске токове, уз могућност загађења водоносних издани); 

 неадекватан начин захватања воде са карстних врела; 

 продукција и транспорт наноса у бујичним токовима. 

Квалитет површинских вода се систематски прати од стране Републичког 
хидрометеоролошког завода Србије према усвојеном програму и методологији. Према 
Уредби о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС“, број 5/68), река Западна Морава 
припада IIб категорији  

1.2.7. Приказ постојећег стања са аспекта буке 

Бука у животној срединипотиче од различитих извора. Мониторинг буке  на територији 
града Чачка је успостављен преко Завода за јавно здравље Чачак,Центра за хигијену и 
хуману екологију. Мрежу мерних места чине: 

1. Мерно место–О.Ш. „Милица Павловић“, средња медицинска школа и дечји вртић 
„Мали Капетан“, припада Зони 2; 

2. Мерно место – Раскрсница -Улица Немањина и Улица Кнеза Милоша, припада Зони 
3; 

3. Мерно место – Улица Војводе Степе до раскрснице са Ул. Владике Николаја 
Велимировића, припада Зони 4; 

4. Мерно место – Раскрсница код кафане Цар Лазар,  припада Зони 5; 
5. Мерно место – Бензинска пумпа Лукоил,припада Зони 4; 
6. Мерно место – Раскрсница-Булевар Ослободилаца Чачка и улица Балканска, 

припада Зони 6; 
7. Мерно место- Градско шеталиште, припада Зони 5; 
8. Мерно место – Аутобуска станица, припада Зони 6;  
9. Мерно место – Кружни ток Солид,  припада Зони 5;  
10. Мерно место – Моравица улица Бате Јанковић, припада Зони 4;  
11. Мерно место – Велики градски парк,припада Зони 1;  
12. Мерно место – Градска болница Др Драгиша Мишовић, припада Зони 1;  
13. Мерно место – Насеље Атеница,припада Зони 3;  
14. Мерно место – Насеље Љубић кеј,припада Зони 3;  
15. Мерно место – Сеоско насеље Прељина- варошица, припада Зони 2;  
16. Мерно место – Бања Трепча, припада Зони 1;  

Извештај о мерењу буке у животној срединина подручју града Чачка је доступан 
заинтересованој јавности. На основу резултата мерења буке на 16 мерних места, у 
2019.години, може се констатовати следеће: 

- меродавни нивои  буке током дневног периода  прелазе  граничне вредности буке 
на мерним местима број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, и 15; 

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

- меродавни нивои буке за ноћ не прелазе граничне вредности буке на мерном месту 
број: 16; 

- меродавни нивои буке за дневни период и за ноћ не прелазе граничне вредности 
буке на мерном месту број: 16.  

1.2.8. Приказ постојећег стања са аспекта морфолошких карактеристика терена  

Чачанска котлина, у морфолошком погледу, представља тектонску потолину. Формирана 
је у олигоцену спуштањем два уздужна раседа. Котлина је на територији града Чачка 
оивичена планинама: Овчар, Каблар, Јелица, Вујан и Буковик. Површина котлине је око 270 
km2, а надморска висина 200-300 m. Прелаз између равничарског и брдског предела 
представља брежуљкасто – брдски део територије града. Овај предео захвата простор 
између реке Западне Мораве и подножја планине Јелице са десне стране, па до села 
Видова и Бреснице, са леве стране. Побрђе је део који је настао од плићег дела 
некадашњег језера, на коме су се таложили језерски седименти. Побрђа су расчлањена 
речним долинама, те због својих повољних карактеристика представљају значајну зону за 
пољопривредну производњу. Брдско планински предео је окарактерисан надморским 
висинама већим од 500 m. Највише планине су Јелица (929 m), Овчар (985 m) и Каблар 
(885m). 

Висинска зоналност, одосно хипсометрија града Чачка се креће 204-985 m надморске 
висине. Зона 200-300 m надморске висине заузима 43% од укупне површине, зона 300-400 
m 26%, зона 800-900 m 0,4%, а зона 900-985 m заузима 0,05% од укупне територије. 

1.2.9. Приказ постојећег стања са аспекта геолошких и педолошких  карактеристика 
терена 

У геолошком смислу шире подручје Чачка и околине изграђено је од палеозојских 
метаморфита, ултрамафита, стена мезозојске старости, седимената неогена и вулканита. 
Настарије стене припадају палеозоику. На подручју града се издвајају два различита дела 
у тектонском погледу: југозападно, које припада унутрашњим Динаридима и 
североисточно, које припада вардарској зони. Југозападно подручје изграђено је од 
метаморфисаних карбонских творевина. Североисточни појас припада екстерном појасу 
вардарске зоне.  

Земљиште чачанске котлине карактерише 18 различитих типова и подтипова. Земљиште 
прве зоне је најквалитетније и чине га: смонице, алувијална земљишта и псеудоглеј и 
малим делом су заступљене гајњаче (еутрични камбисол). Земљишта друге зоне су 
лошијег квалитета него земљишта прве зоне, али и она имају задовољавајућа производна 
својства. Најчешће се ради о различитим подтиповима смонице. Трећу зону чине 
земљишта по ободу чачанске котлине. То су плитка и неразвијена земљишта изложена 
разним процесима ерозије и деградације. 

1.2.10. Приказ постојећег стања са аспекта хидрографских и хидролошких 
карактеристика подручја 

Хидрографски, воде на територији града припадају сливу Западне Мораве. Река Западна 
Морава, од настанка до ушћа је, дугачка 210 km, а дубока до 6 m. На територији града њена 
дужина је 55 km, дубина 0,4-2 m, а просечан протицај око 36 m3/s . Западна Морава је 
формирала Овчарко-Кабларску клисуру са укљештеним меандрима, а по изласку из 
клисуре постаје равничарска река са шљунковитим и песковитим обалама. Најважније 
притоке Западне Мораве су: Каменица (24 km), Чемерница (30 km), Бресничка река (16  km), 
Островачка река (12 км km), Јежевичка река (7 km), Атеничка река (5 km), Трнавска река (5 
km), Слатинска река (5 km).  

Кроз планско подручје протичу Западна Морава, Атеничка река (водоток II реда) и Трнавска 
река (водоток II реда). 

Западна Морава, има регулисан ток кроз урбани део града Чачка али и планиран на потезу 
од државног пута IБ реда бр.23 до Трнавске реке. На овом простору планирано је уређење 
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корита реке са регулисаним уливима  Атеничке и Трнавске реке у Западну Мораву. За 
нерегулисани сегмент Западне Мораве на простору од улива Атеничке реке у З. Мораву до 
Трнавске реке будућим планским решењем дефинисана је регулација Западне Мораве и 
река које се уливају на простору Плана . 

Регулацијом река у склопу водопривредног земљишта обухваћен је и одбрамбени насип, 
који би поред своје примарне функције – одбране од поплава има издвојен простор за 
инспекцијску стазу и круном бедема пешачку комуникацију са окружењем. Неопходно је 
пешачке комуникације опремити урбаним мобилијаром.  

Атеничка река, пролази кроз предметно подручје у правцу југ – север. У делу тока на 

подручју ПГР није регулисана. Планирано је уређење и регулација овог водотока другог 
реда у потребном појасу а поред корита реке, обезбеђен је приступни пут.  

Трнавска река, пролази кроз предметно подручје у правцу југ – север као и Атеничка река 
са уливом у Западну Мораву источније око 950м. 

Предметно подручје је део простора који се одликује значајном акумулацијом подземних 
вода. По извршеној категоризацији терена по степену издашности у оквиру подручја ПГР 
разликујемо две категорије: 

 слабо до умерено издашни терени (са изданима формираним у шљунку и песку 
старих алувијалних равни; заступљене су све фракције али преовлађују ситније;  
дебљина колектора износи од 2-6, а изузетно до 10m), 

 умерено до добро издашни терени (са изданима формираним у шљунку и песку 
најмлађе алувијалне равни; заступљене су све фракције али преовлађују ситније;  
дебљина колектора износи од 2-6, а изузетно до 10m). 

1.2.11. Приказ постојећег стања са аспекта сеизмичности терена  

Као показатељ сеизмичности терена узима се податак са опште карте СР Србије. На основу 
сеизмичких активности и сеизмотектонских својстава терена може се рећи да простор 
Града Чачка спада у сеизмички угрожена подручја.  

Према карти сеизмичке рејонизације СР Србије, терен Чачка и његове околине припада 
зони 7,5 степени сеизмичког интензитета према МЦС скали. 

1.2.12. Приказ стања са аспекта климатолошких карактеристика и метеоролошких 
параметара 

У климатском погледу територија града Чачка се може диференцирати на подручја до 700 
mnm где је изражена умерено-континентална клима и подручја изнад 700 mnm са 
субпланинском климом. У оба појаса, код оба типа, јављају се карактеристике 
микротермалне климе.  

Средња годишња температура ваздуха је 10,470C, а средња влажност ваздуха 80,7%. 
Најтоплији месец у години је август, са просечном температуром од 22,70C. Најхладнији 
месец је јануар када је просечна температура 0,040C. На годишњем нивоу просечна висина 
падавина износи 692,9 mm. У чачанској регији најчешћи ветрови су из северног и северо-
источног квадраната, док су из западног ређи. Ови ветрови немају јаке интензитете. 
Просечна брзина северних ветрова је 2,3 m/s, док је код западних 1,4 m/s.  

1.2.13. Приказ постојећег и планираног стања инфраструктурне опремљености 

1.2.13.1. Саобраћајна инфраструктура и повезаност 

Основу постојеће саобраћајне матрице подручја које је обухваћено Изменама и допунама 
ПГР  „Атеница – Кулиновци“ чини део Улице 70 која се после укрштања-преласка преко 
железничке Сталаћ-Краљево-Пожега (пружни прелаз у нивоу осигуран полубраницима) 
улази у подручје измена и допуна ПГР-а са јужне старне и пружа се кроз ПГР северно од 
пруге приближно у превцу североисток-југозапад, а затим правцем југоисток-северозапад 
до преласка преко Атеничке реке и изласком из подручја измене и допуне ПГР-а. Овом 
саобраћајницим има попречни профил некатегорисаног пута, (без пешачкух стаза - 
тротоара) док је у функционалном смислу је она улица који назив и носи. Овом 
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саобраћајницом  остварује се саобраћајна веза подрчја обухваћеног изменама и допунама 
са осталим деловима града. Остале саобраћајнице у овом подручју су приступни путеви 
домаћинствима, чине секундарну путну мрежу подручја. 

Генерално, карактеристике саобраћајне мреже подручја ПГР су у главном негативне и чине 
их: стихиско формирање (настало у главном као последица остваривања приступа дивље 
изградње објеката, или као потврђивање некадашњих атарских путева) и  недовољна 
ширина и садржај попречних профила улица (потпуно одсуство пратећих елемената 
попречних профила као што су пешачке стазе, средишње и ивичне разделне траке, 
бициклистичке траке и стазе, саобраћајно неадекватно решени укрштаји секундарне мреже 
са водотоковима и сл.). У погледу коловозног застора, саобраћајнице које тренутно 
опслужују подручје измена и допуна у великом проценту су асфалтиране и то се односи, 
као што је већ речено искључиво на коловоз. Бициклистички саобраћај, у оквиру плана не 
егзистира као уређен и организован (у смислу постојећих стаза, или трака намењених 
бициклистима) мада је подручје топографски погодно за такав вид превоза.  Раскрснице су 
углавном неадекватног капацитета, радијуса мањих од потребних за проходност 
меродавних возила и недововољног броја трака за престројавање саобраћајних токова. 
Све то утиче на доста низак ниво услуге на предметним деоницама постојеће саобраћајне 
мреже. 

Предметно подручје тангира електрифицирана железничка пруга Сталаћ-Краљево-Пожега 
(деоница непосредно пред улазак у станицу Чачак из правца Краљева). У обухваћеном 
подручју нема стајалишта за железнички саобраћај као елемент тог вида јавног превоза 
путника, па се као такав и не користи. Укрштање друмске саобраћајнице (Улица 70) са овом 
пругом извршено је у нивоу и осигурано полубраницима.  

Планирана саобраћајна мрежа на планском подручју базира се великим делом на већ 
изграђеној мрежи друмских саобраћајница, уз њихово дограђивање (проширивање и 
продужавање).  

Општи циљеви развоја у области саобраћајне инфраструктуре су : 

 Приступачност предметној области која је обухваћена  изменама и допунама ПГР-

а из других делова града (боље валоризовање положаја и улоге подручја  у оквиру 

града Чачка) као и приступачност овој области из ширег окружења - других 

градова, а без потребе за пролажењем кроз густо насељене области града. 

Подразумева се и квалитетно и ефикасно повезивање зона становања и зона 

рада; 

 Усмеравање развоја саобраћајне инфраструктуре и стимулација разноврсности 

понуде превозничких услуга (развој јавног градског превоза и алтернативних 

видова кретања; 

 Повећање безбедности; 

  Адекватна повезаност унутар области обухваћене изменама и допунама ПГР-а. 

Ово подразумева изградњу и подизање квалитета саобраћајне инфраструктуре – 

и примарне и секундарне уличне мреже (посматрано са аспекта просторне 

дистрибуције путовања) тако да омогући међусобно повезивање и опслуживање 

свих делова подручја измена и допуна ПГР-а. 

Основни програмски елементи за реализацију наведених циљева из области саобраћаја 
су: 

 Планирање изградње продужетка Улице Николе Тесле   

 Планирање секундарне уличне мреже која би у што већој мери потврдила 

постојеће стање изграђених улица, а планираном доградњом и реконструкцијом 

формирала логичне и функционалне целине. 

 Планирање изградње денивелисаног укрштања улице Николе Тесле са 

железничким колосецима (постојећим: пруга Сталаћ-Краљево-Пожега и 

планираним: пруга Чачак-Горњи Милановац).  
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1.2.13.2. Постојеће и планирано стање водоводне мреже 

Постојећа водовдна мрежа у обухвату Плана је гранатог типа од пластичних воводоводних 
цеви мањих пречника, 3/4" прикључци појединих стамбених објеката, 1" до 6/4" поједине 
гране дистрибутивне мреже. Постојећа водоводна мрежа не задовољава планиране 
потребе, а с обзиром на то да се планирају нове саобраћајнице, и површинама се дају нове 
намене, Планом се занемарују постојеће инсталације водоводне мреже и предвиђају се 
нове адекватних пречника у коридорима новопројектованих  саобраћајница. Постојеће 
инсталације могу се користити до изградње новопредвиђених. 

На планском подручју предвиђена је комплетно нова водоводна мрежа, прстенастог типа, 
минималних пречника цевовода Ø100мм, у трупу планираних саобраћајница. Главни 
доводни цевовод за снабдевање водом овог подручја је планирани цевовод у улици 2, која 
је и главна приступна саобраћајница будућег ППОВ-а (чвор В0-чвор В1). Други извор 
водоснабдевања овог подручја је предвиђени цевовод у улици Николе Тесле, пречника 
Ø300мм до чвора В4, а од чвора В4 до чвора В23 је Ø200мм. Ова два цевовода заједно са 
осталим цевоводима Ø100мм, повезани су у прстенасту мрежу која поред функције 
водоснабдевања има и улогу противпожарне заштите. Максимално прихватљиви притисци 
су до 10 бара.  

Овај део градске мреже неопходно је ставити под систем даљинског управљања и надзора, 
као део јединственог градског система. 

Прикључак објекта ППОВ-а на градски систем водоснабдевања предвиђен је у чвору  В1, 
а унутрашња инсталација постројења мора бити у складу са правилима грађења и 
условима ЈКП-а.  

Сви пречницу цеви дати су условно и морају се доказати хидрауличким прорачуном у 
наредним фазама израде техничке документације. 

1.2.13.3. Постојеће и планирано стање одвођења отпадних вода 

У постојећем стању, подручје Плана пресецају два градска колектора фекалне 
канализације  Ø1200 mm, који се изливају у Атеничку реку непосредно пре улива у Западну 
Мораву. Поред ова два колектора постоји и трећи Ø500мм који сече будућу улицу Николе 
Тесле и пружа се око 75m кроз обухват  плана и улива се у постојећи колектор фекалне 
канализације Ø1200mm.  

Од секундарне мреже постоје два канализациона правца која су значајнија и пречника су 
Ø200 и 250mm. Први правац је делимично  у коридору саобраћајница улица Атеница-
Кулиновци 70,Атеница-Кулиновци 68а и делом зелене површине улива се у главни 
фекални колектор Ø1200mm. Други правац  де делимично поклапа са коридором  дела 
улице Атеница-Кулиновци 77-б, затим дела улице Атеница-Кулиновци 77 до улице 
Атеница-Кулиновци 77-а и улива се главни фекални колектор Ø1200mm.  

На подручју Плана не постоји изграђена атмосферска канализација. 

У свим планираним саобраћајницама предвиђа се изградња нове фекалне канализационе 
мреже, којом се прихватају употребљене воде у оквирима овог плана и одводе у 
рецепијент. Рецепијент за прихват вода су шахтови на постојећем главном колектору 
Ø1200 и то Ф ПР и шахт за скретање колектора у ППОВ. 

У обухвату ПГР-а, предвиђено је постројење за пречишћавање отпадних вода града Чачка 
на подцелини 5.3а. Постојећи градски колектори фекалне канализације 2хØ1200mm, се 
пресецају шахтом "шахт за скретање колектора ка ППОВ" и новим колектором одводе на 
постројење. Овим шахтом се укидају директни изливи непречишћеног каналског садржаја 
у Атеничку реку (ушће Атеничке реке у Западну Мораву). 

Прећишћена вода после третмана, испушта се у реку Западну Мораву, на месту како је 
дато у графичком прилогу (излив 3). Пречишћена вода мора бити квалитета како налаже 
законска регулатива и по условима ЈВП "Србијаводе", јавног предузећа, које одржава и  
управља водотоцима I реда. Квалитет и квантитет обавезно се мере на изливном цевоводу, 
а изливни цевовод мора бити осигуран од повратних вода и прописно изграђен кроз труп 
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одбрамбеног насипа. Инсталације фекалне канализације самог ППОВ-а решавају се на 
простору самог постројења тј. локално. 

Нова мрежа фекалне канализације састоји се од цевовода у свим улицама, две пумпне 
станице фекалне канализације и једног цевовода под притиском којим се употребљена 
вода транспортује из два сливна подручја. 

Цевоводи су пречника од Ø200mm у најузводнијим деоницама (минимално дозвољени 
пречник цевовода за јавну мрежу) до Ø500mm, завршне деонице испред улива.  Пречници 
и падови цевовода, дати су условно, сви се морају проверити у хидрауличким прорачунима 
у техничкој документацији која селеди после израде и усвајања овог плана. 

Нивелација терена и саобраћајница условила је потребу да се предвиде две пумпне 
станице за препумпавање фекалног садржаја и то ПС ФК 1 и ПС ФК 2. Пумпма станица ПС 
ФК 1 препумпава каналски садржај из аа чвора (шахта) фекалне канализације Ф34 у чвор 
(шахт) фекалне канализације Ф27, ПС ФК2 из чвора Ф30а у чвор (шахт) Ф17. Висина 
препумпавања ПС ФК1 је 3,5m, а ПС ФК2 је 2,5m. Пумпне станице се предвиђају због 
смањења дубине копања, обзиром да је на целом подручју обухата овог плана висок ниво 
подземних вода, што има директно за последицу скупу изградњу и тешко одржавање.  

Потисни цевовод фекалне канализације је предвиђен у улици Атеница-Кулиновци 80, од 
ПС ФК1 до шахта Ф27, у дужини 270m, пречника Ø100mm и полаже се у исти ров на 
растојању од 50cm, са огранком фекалне канализације за ту улицу. 

Планирана је изградња атмосферске канализације. Површина обухвата Плана, на основу 
нивиелације, је подељена на две сливне површине и то слив који гравитира Атеничкој реци 
и слив који гравитира Трнавској реци. Већи део обухвата припада сливу Трнавске реке. 
Рецепијенти за одвод атмосферских вода су Трнавска река (излив 1) и Атеничка река 
(излив 2) 

У свим саобраћајницама из обухвата плана предвиђена је атмосферска канализациона 
мрежа, за одвођење атмосферске воде. Систем за одводњавање атмосферских вода 
састоји се од цевовода канализационе мреже са свим потребним објектима на њој и пумпне 
станице атмосферске канализације (ПС АК). Пумпна станица (ПС АК) препумпава воду из 
мреже у излив 1 у водоток Трнавске реке а висином дизања око 2,5m. Локација црпне 
станице је непосредно уз левообални насип Трнавске реке у улици Атеница-Кулиновци 68. 
Подцелина 5.3а, на којој се налази ППОВ припада сливу Атеничке реке. Атмосферске воде 
са платоа и објеката ППОВ-а, решавају се интерно, с тим што је неопходно извршити њено 
третирање у зависности од квалитета воде (одмашћивање и сл.) и као нешкодљиве 
укључити у систем јавне канализационе мреже. Прикључење извршити у чвору 
атмосферске канализације А44 или у А43 у зависности од нивелације платоа и количина 
атмосферских вода. Излив атмосферске воде у Атеничку реку (излив 2) је гравитациони, 
кроз труп деснообалног одбрамбеног насипа Атеничке реке. 

Пречници цевовода су од Ø300mm у најузводнијим деоницама мреже, до Ø600mm у 
деоницама испред излива. 

1.2.13.4. Постојеће и планирано стање електроенергетске мреже 

Како на подручју овог плана не постоји ниједна ТС 10/0,4 kV, за напајање објеката надлежне 
су околне ТС 10/0,4 kV. За ове трафостанице напон 10 kV обезбеђује се са 10 kV-них извода 
оближњих трафостаница средњег напона: ТС 35/10 kV "Пивара", ТС 35/10 kV "Казаница" и 
ТС 35/10 kV "Хладњача", а за њихово напајање напоном 35 kV надлежне су ТС 110/35/10 
kV "Чачак 2" и ТС 110/35 kV "Чачак 1", које се такође налазе ван граница овог плана. 

Новопланирана трафостаница (изван граница плана, западно), означена као ТС 110/10 kV 
"Чачак 5", препоручене снаге  2x20 MVA, имала би улогу у преузимању индустријског 
оптерећења од ТС 35/10 kV "Хладњача", ТС 35/10 kV "Казаница" и ТС 35/10 kV "Пивара", у 
преузимању оптерећења од домаћинстава и остале потрошње од ТС 35/10 kV "Хладњача", 
као и у преузимању дела оптерећења од ТС 110/10 kV "Чачак 2" до изградње ТС 110/10 kV 
"Чачак 6", која не припада подручју овог плана. Планирана ТС  110/10 kV "Чачак 5" би, са 
осталим постојећим и планираним трафостаницама истог напонског нивоа у граду Чачку, 



 24 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-

КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2, 5.3 И 5.4 

 

била повезана у планирани 110 kV-ни прстен и тиме допринела оптимизацији просторне 
расподеле снага. У том смислу планиран је двоструки ДВ 110 kV од предметне ТС  110/10 
kV "Чачак 5" до места прикључка на новопланирани ДВ 110 kV: ТС 220/110 kV "Чачак 3" – 
ДВ 110 kV бр. 182 за ТС 110/10 kV "Горњи Милановац". Планирано је да део трасе овог 
далековода буде унутар граница овог плана, уз обезбеђен одговарајући коридор, ширине 
40 m. 

Две (ТС 35/10 kV "Хладњача" и ТС 35/10 kV "Казаница") од поменуте три трафостанице 
35/10 kV, могуће је реконструисати, заменом неких од постојећих трансформатора 35/10 kV 
снаге 4 MVA, новим трансформаторима 35/10 kV снаге 8 MVA. Тако ће ове ТС 35/10 kV 
имати типску снагу 3x8 MVA, односно 2x8 MVA. Ове активности треба изводити у складу са 
динамиком изласка из погона дотрајалих трансформатора и решавањем проблема 
обезбеђења сигурног напајања. 

Развоју система допринела би изградња нових ТС 10/0,4 kV, које би биле типске БТС 630 
kVA или nx630 KVA, уз остепену реконструкцију и типизацију постојећих околних, као и 
изградњa нове кабловске мреже 10 kV и 1 kV, уз формирање одговарајућих "прстенова". 

Предложено планско решење урађено је на основу Услова ЕМС ад "Електромрежа Србија" 
Београд, од 21.02.2019. год. бр. 130-00-UTD-003-146/2019-002. 

Напајање планираног постројења за пречишћавање отпадних вода врши се каблом 10 kV, 
у складу са Условима испоручиоца електричне енергије, који се полаже у ров, чија је траса 
дата овим планом. Унутар Постројења, према Идејном пројекту предвиђена је 
трафостаница ТС 10/0,4 kV, инсталисане снаге 1000 kVA, на чијим се прикључним 
сабирницама завршава напојни 10 kV-ни кабл. 

За потребе напајања електричном енергијом објеката на подручју намењеном за 
становање планирана је изградња једне типске ТС 10/0,4 kV, снаге 630 kVA (југозападни 
део подручја). Могућа је градња трафостаница 10/0,4 kV и на другим локацијама унутар 
граница плана. 

Напајање Компостане, као и кванташке пијаце електричном енергијом врши се подземним 
кабловима, положеним у ров, са трасама усклађеним са решењима из овог плана, према 
Условима испоручиоца електричне енергије. 

Трафостанице 10/0,4 kV, типске 630 kVA (или nx630 kVA), могу се градити на грађевинским 
парцелама, уз решавање имовинско-правних односа и обавезно усклађивање траса 
енергетских водова са постојећим, или планом предвиђеним трасама, и користити за 
напајање електричном енергијом објеката, како на парцели на којој се налази, тако и на 
околним грађевинским парцелама. 

Уклапање у урбанистичка и саобраћајна решења своде се на превођење постојеће 
надземне мреже напона у подземну. Трасирање каблова изводити у зонама тротоара 
саобраћајница и зелених површина, у складу са прописима код укрштања, приближавања 
и паралелног вођења са осталом инфраструктуром и другим објектима. 

Реконструкција постојеће мреже, заменом постојећих елемената инфраструктуре (каблова, 
надземних водова, стубова, ...) новим, због преоптерећења или смањења губитака, 
дуплирањем водова због повећања поузданости, односно обезбеђења резервног напајања 
у случајевима испада, кварова на мрежи, или других критичних ситуација које неодложно 
захтевају радикалне активности на мрежи, уколико није дошло до реализације планом 
предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је зона тротоара истим планом предвиђена 
за трасирање каблова, може се реализовати у складу са постојећим трасама надземних и 
подземних водова. Обавеза је дистрибутера електричне енергије да касније, код 
реализације планом предвиђене саобраћајнице, изврши измештање, односно 
усклађивање траса инсталација у складу са планским решењем датим предметним 
планом. 

Нисконпонска мрежа треба обавезно да претрпи превођење из надземне у подземну 
мрежу, извођењем прикључака објеката подземним инсталацијама и уклапањем траса 
каблова у нова урбанистичка и саобраћајна решења. 
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У области јавног осветљења могуће је остварити побољшање енергетске ефикасности 
применом савремених решења, коришћењем светиљки са изворима светла која дају 
квалитетну осветљеност, обезбеђују добру репродукцију боја, а с друге стране врше 
уштеду електричне енергије, што се може остварити и применом неког од система за 
даљинско управљање јавним осветљењем. 

Побољшање стања са аспекта електро-енергетских капацитета може се остварити 
изградњом електрана за производњу електричне енергије, које користе обновљиве изворе 
енергије (соларне електране, хидро-гео-термалне електране и електране на био масу). 

1.2.13.5. Телекомуникациона мрежа 

Инфраструктура стациониране телефонске мреже, у претходном периоду тотално је 
дигитализована. Она у основи потиче из главне централе "Чачак" и чини основу 
телекомуникационог система. Осим главне централе, значајну улогу за предметно подручје 
имају следеће ТК централе, са одговарајућим кабловским подручјима: MSAN "Прелићи" 
(кабл 1), MSAN "Коњевићи поље" (кабл 1), MSAN "Трнавска река 2" (кабл 1 и 2), MSAN 
"Трнавска река" (кабл 1), mDSLAM "Трнавска раскрсница" (кабл 1) и RSU "Трнава" (кабл 1 
и 2). 

Циљ је задовољење потреба корисника за новим сервисима, што се може реализовати 
преласком на мреже наредних генерација (MNG), којима се врши пружање услуга говорних 
сервиса преко аналогних и ISDN прикључака, али и мултимедијалних сервиса и апликација: 

- говорни сервиси преко аналогних и ISDN прикључака; 
- сервиси за податке преко широкопојасног Интернет приступа (брзи приступ 

Интернету); 
- сервиси интелигентне мреже (IN); 
- изнајмљене дигиталне линије различитих протока; 
- IP телефонски серрвис (VOIP); 
- Симетрични сервиси базирани на SHDSL, ATM и VDSL технологији; 
- виртуелне приватне мреже на L2 нивоу (L2 VPN); 
- виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3 VPN); 
- интегрисани пренос говора, података и видео сигнала (triple play); 
- видео сервиси на захтев; 
- IP Centrex; 
- остали сервиси. 

За реализацију ових сервиса, до претплатничких терминалних уређаја или локалних 
рачунарских мрежа треба да допре приступна ТК мрежа, која може бити реализована на 
разне начине, коришћењем разних видова преноса. 

Планирана је изградња телекомуникационе инфраструктуре (односи се и на инсталације 
кабловске телевизије), у виду подземних инсталација, трасираних у зеленим површинама 
или тротоарима сваке од постојећих и новопланираних саобраћајница на подручју овог 
плана. 

У складу са потребама могуће је градити ТК централе на грађевинским парцелама уз 
решавање имовинско-правних односа, и обавезно трасирање енергетских и ТТ каблова 
према планском решењу. 

Планирана је изградња нових оптичких каблова према постојећим и новим ТК централама, 
а у плану је и полагање оптичких каблова капацитета довољних за потребе будућих 
великих корисника. Планирано је: 

- полагање оптичких каблова, који се увлаче у полиетиленске цеви; 
- на релацијама где се очекује накнадно провлачење оптичког кабла (нпр. 

заједнички излаз са више праваца и сл.), постављање више оптичких цеви; 
- на делу трасе која је заједничка и за каблове месне мреже, обавезно постављање 

полиетиленске цеви у исти ров, за накнадно провлачење кабла; 
- постављање оптичких разделника у станицама у којима се завршава више од 24 

оптичка влакна; 
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- формирање две одвојене трасе оптичких каблова до станице, која представља 
чвориште у телекомуникационом прстену. 

Савремене приступне мреже подразумевају увођење оптичких каблова, задржавајући 
бакарне парице само у делу од корисника до прве најближе "концентрације" (тенденција је 
да ове деонице буду што краће, а такође и прелазак на прстенасту структуру). На овај начин 
се децентрализацијом приступне мреже и изградњом мултисервисних приступних чворова 
долази до смањења претплатничке петље и приближавања кориснику. Планирана је 
изградња нове приступне мреже за сваку нову ТК централу. 

Код планирања приступних мрежа води се рачуна о корисницима, који се у основи могу 
поделити на "резиденцијалне" и "бизнис" кориснике. 

Бизнис корисници, који заслужују велику пажњу код планирања приступних мрежа због 
великих захтеваних капацитета, сврставају се у различите категорије (мали, мали 
груписани, средњи, велики корисници и велика предузећа са преко 500 запослених). 

Будућа изградња приступне мреже треба да задовољи све захтеве за новим сервисима, 
што значи да оптичким кабловима треба што ближе прићи корисницима, што више смањити 
дужину претплатничке петље по бакарним кабловима и увести нове технологије, односно 
постепено прећи на мреже нове генерације. 

Ово је област са веома брзим технолошко-техничким напретком и у том смислу код 
изградње инфраструктуре потребно је рачунати са одређеном резервом за каснија 
проширења и неометана полагања нових каблова. 

На овом подручју не постоји ниједна базна станица мобилне телефоније, већ само део 
трасе радио-релејног правца БСМТ "Љубић" – БСМТ "Јелица" (оператер МТС). И поред 
остваренe 100%-тне покривености територије и у високој мери задовољених поптреба 
становништва, мреже мобилних телефонија изградњом нових базних станица са антенским 
системима могу постићи знатно повећање капацитета, чиме би се задовољиле нове 
потребе и захтеви које намеће брзина развоја телекомуникација и појава нових могућности 
у овој области. 

Генерално, тенденција је побољшање покривености GSM сигналом на деловима подручја 
на којима корисници имају проблеме у коришћењу сервиса мобилне телефоније, 
проширење капацитета GSM станица, из разлога повећаних саобраћајних захтева. Такође, 
тенденција је, у UMTS технологији, побољшање покривености 3G сигналом, покривањем 
подручја гушћом мрежом 3G базних станица, ради обезбеђења квалитетнијег сигнала, веће 
брзине мобилног саобраћаја и реализације додатних функција, односно сервиса. Могуће је 
градити базне станице и припадајуће антенске стубове на парцелама, уз решавање 
имовинско-правних односа, а ТК инсталације извести као подземне, уз обавезно трасирање 
свих врста каблова у складу са планским решењем. 

Предложено планско решење ТК мреже урађено је на основу Услова Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д; број 65709/2-2019 од 04.03.2019. године, 
заведених у ЈП "Градац" Чачак 08.03.2019. год. под бројем 489/19-1-01; Услова предузећа 
"Теленор" ДОО Београд од 29.01.2019. год. бр. 350-25/2018-IV-2-01; Услова предузећа "VIP 
MOBILE" ДОО Нови Београд од 28.02.2019. год. бр. 415/19-1-01. 

Потребно је извршити превођење надземне ТК мреже у подземну. Планирана је изградња 
ТК канализације у свим улицама овог подручја, у зони тротоара и зелених површина, што 
подразумева постојање подземних ТК каблова углавном само за прикључке 
слободностојећих кабловских разводних ормана из последњег ТК окна, као и даље за 
појединачне прикључке од стојећих ормана до концентрационих ормана објеката. 

Мрежу кабловског дистрибутивног система кабловске телевизије урадити кабловски, 
односно подземно, коришћењем цеви ТК канализације, према одговарајућем уговору са ЈП 
"Телеком Србија", или сопствених цеви у траси ТК канализације, при чему важе исти 
прописи код постављања ових инсталација као за ТК инсталације. Овим се избегава 
постављање каблова и кровних  носача по крововима и фасадама објеката. 
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Дуж свих улица овог подручја планиране су трасе ТК инсталација у зони бар једног тротоара 
или зелене површине. Предвиђене су заједничке трасе за све телекомуникационе 
инсталације, односно њихово полагање у заједничке ровове. 

Прикључке објеката реализовати коришћењем кабловских разводних ормана, стојећих, за 
одговарајући број прикључака према пројекту, полагањем каблова од одређеног ТК окна до 
ормана и од ормана до појединих концентрационих ормана на објектима. 

1.2.13.6. Приказ постојећег стања термотехничких инсталација 

Од постојеће гасоводне мреже пречника ДН 63 од полиетиленских цеви максималног 
радногпротока (МОР) 4 бара шири се даље гасоводна мрежа. 

Прва фаза  изградње гасовода подразумевала би снабдевање гасом постојећих објеката 
са овог подручја, као и изградњу гасовда до планираног Посторoјења за пречишћавање 
отпадних вода. То би подразумевало наставак постојеће трасе дистрибутивног гасовода 
Улицом Атеница Кулиновци 70, па Улицом Атеница Кулиновци 68 а. До самог постројења, 
гасовод је планиран у зони уређене зелене површине. 

У делу плана намењеном становању планиран је дистрибутивни гасовод МОР 4 бара, у 
тротоару са обе стране будућих саобраћајница. 

У саобраћајноцама, које одвајају целине комуналне делатности, планиран је гасовод од 
полиетиленских цеви само у једној страни тротоара. 

 Дистрибутивни гасовод од челичних цеви максималног бритиска 16 бара планиран је уз 
југозападну границу плана у тротоару Улице Никола Тесла. 

По изградњи будућих саобраћајницама према плану саобраћајница, постојећу трасу 
гасовода изместити у део тротоара према плану термотехничких инсталација. 

Сваки постојећи или будући објекат са овог подручја прикључује се на дистрибутивну 
мрежу посебним прикључком тако да сваки власник објекта има своје мерење потрошње 
гаса а у складу са условима ЈП „Србијагас“ 

Капацитети котларница, као и потребних количина гаса, по изради идејних пројеката 
одредиће потребну димензију прикључних гасовода као и мерно регулационих станица, 
регулационих станица и мерних сетова. 

Планови гасификације не искључују примену алтеративних и обновљивих извора енергије. 
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су извори енергије који се налазе у природи и обновљају 
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, и др. 
Поред ових озвора 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,  
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  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 

1.3. Карактеристике животне средине у зонама где постоји могућност да буде 
изложена значајним утицајима 

Простор за који се ради Измена и допуна Плнана генералне регулације у постојећем стању 
представља неизграђено подручје на десној обали Западне Мораве. Планираним 
садржајима и активностима на реализацији Постројења за пречишћавање отпадних вода, 
комуналног и инфраструктурног опремања планског подручја, изградњом Градске 
компостане и осталих садржаја доћи ће до промене у начину коришћења земљишта, што 
може изазвати одређене промене у простору и животној средини. У границама Плана 
налази се форланд реке Западне Мораве, које може бити угрожено великим водама овог 
водотока, док са друге стране Западна Морава представља реципијент отпадних вода са 
ширег подручја. Значајнији утицаји на животну средину могу се очекивати у зони форланда 
и речног тока у границама планског подручја. Ову зону карактерише изразита осетљивост 
како са аспекта могућег утицаја на квалитет површинских вода тако и са аспекта утицаја 
великих вода и нивоа подземних вода. У зони површиских токова могу се очекивати 
негативни утицаји изазвани неадекватним управљањем отпадом и отпадним водама. 
Изливна грађевина мора бити изведена тако да не доводи до поремећаја стабилности 
обала и ерозије.  

При планираној урбанистичкој и еколошкој трансформацији и унапређењу делатности, 
обавезне су мере превенције, санације, спречавања и минимизирања свих значајних 
утицаја на животну средину. Посебне мере заштите су обавезне како би се предупредили 
негативни утицаји  и ефекти на животну средину и здравље становништва. Заштита 
животне средине у Плану обухвата:  

 план мера и посебних правила за превенцију, смањење, спречавање и компензацију 
негативних утицаја планираних промена намена простора у циљу одрживог развоја 
планског обухвата,  

 план мера за унапређење и побољшања стања,  

 план мера и посебних правила заштите и мониторинга животне средине. 

План мера за унапређење и побољшања стања, обухвата мере инфраструктурног уређења 
и комуналног опремања анализираног подручја, посебно зоне, целине и локације 
планиране промене намене. 

План мера и посебних правила заштите и мониторинга животне средине, обухвата 
поштовање и примену мера за заштиту ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта 
од загађивања, заштиту форланда и речних корита Западне Мораве и Атеничке реке, 
заштиту акватичних екосистема и екосистема у плавној зони од директног и индиректног 
угрожавања.  

Уз стриктно поштовање услова имаоца јавних овлашћења, односно надлежних органа, 
оргнизација и предузећа, поштовање законске регулативе, норми, стандарда, планираних 
мера превенције, минимизирања и свођења у законске оквире, плански комплекс ће бити 
одржив и еколошки прихватљив за локације, дефинисане еколошке зоне, еколошког појаса 
као и за ширу просторну целину, односно град Чачак.  

Процена стратешких утицаја и заштита животне средине у Плану и Извештају о стратешкој 
процени утицаја Плана на животну средину, обухвата план мера и посебних правила за 
превенцију, смањење, спречавање и компензацију негативних утицаја планираних радова 
на реализације постројења и пратећих садржаја, план мера за унапређење и побољшања 
стања, план мера и посебна правила заштите и мониторинга животне средине у току 
редовног рада постројења, као и план мера и правила за случај акцидента у комплексу 
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постројења. Дефинисање мера се врши на основу анализе стања животне средине, услова 
и ограничења, процене могућих утицаја Плана на животну средину и медијума животне 
средине за које је утврђено да могу бити изложени значајним 

1.4. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату Измена и 
допуна Плана генералне регулације 

У процесу стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана 
генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4, 
нису уочене битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког 
карактера Плана на животну средину. 

За оцену стања животне средине извршена је процена на основу постојећег стања, 
постојећих намена и садржаја, заступљених делатности, услова насталих у протеклом 
периоду, природних карактеристика просторне целине и ограничења, услова надлежних 
институција, постојеће документације, као и података постојеће студијске, пројектне и друге 
доступне документације. Кроз поступак стратешке процене утицаја на животну средину 
Измена и допуна Плана разматрани су потенцијални утицаји у процесу трансформације 
предметног простора и избор могућих намена и делатности.  

На простору обухваћеном Изменом и допуном Плана генералне регулације су вреднована 
и разматрана следећа питања стања животне средине: 

 емисије у ваздух, земљиште и површинске воде, 

 стање и квалитет земљишта, 

 стање и квалитет подземних и површинских вода,  

 ниво буке и вибрација,  

 управљање отпадом; 

 управљање акцидентима. 

Разматрани су проблеми и еколошки конфликти у простору кроз однос Плана и окружења, 
односно утицаји Плана на окружење и утицаји из окружења на подручје Плана. Недовољна 
инфраструктурна опремљеност, пре свега недостатак управљања отпадним и 
потенцијално загађеним атмосферским водама, представља еколошки конфликт, 
локалног, градског и шире просторног значаја. Анализом постојећих и потенцијалних, 
синергетских и кумулативних утицаја и конфликата у границама Плана и постојећих 
могућности и условљености из документације вишег реда, извршена је процена стања и 
квалитета животне средине, што представља основ за организацију еколошких зона и 
целина са смерницама и мерама за уређење, коришћење и заштиту простора и животне 
средине. 

1.5. Приказ варијантних решења Измена и допуна Плана генералне регулације  

У процесу израде Плана и у поступку процене могућих утицаја стратешког карактера Плана 
на животну средину, анализирани су следећи аспекти:   

• природнe карактеристикe планског обухвата, пре свега зона утицаја форланда 
Западне Мораве директно и Атеничке реке индиректно, постојећа намена простора, 
створени услови настали као последица свих делатности, досадашњи начин 
коришћења простора, постојеће стањe животне средине и еколошки услови у 
простору; 

• стање инфраструктурне и комуналне опремљености и уређености подручја, 
постојећи начин коришћења природних ресурса; 

• услови имаоца јавних овлашћења и надлежних институција у поступку Измена и 
доуна Плана и Стратешке процене утицаја на животну средину; 

• циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа и циљеви секторских 
планова; 

• ниво достигнутог развоја и могућности даљег одрживог развоја подручја Измена и 
допуна Плана. 
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На основу вишекритеријумске анализе и вредновања постојећег стања, планирана намена, 
са  усвојеним правилима уређења и правилима грађења, је могућа уз интегрисање мера 
заштите животне средине. За процес имплементације Измена и допуна Плана, све 
прописане смернице и мере заштите животне средине, представљају услов за реализацију 
планиране намене, односно планираних еколошких зона. 

Стратешком проценом утицаја Измена и допуна Плана на животну средину разматранa су 
два могућа варијантна решења:  

 Варијанта I - да се Иземна и допуна Плана генералне регулације не усвоји, односно 

да се настави са досадашњим трендом управљања простором у усвојеним 
границама планског документа; 

 Варијанта II – да се Иземна и допуна Плана генералне регулације усвoји и 

имплементира на еколошки прописан начин, применом и поштовањем интегрисаних 
мера заштите и мониторинга животне средине. 

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

1.5.1. Приказ варијантног решења усвајања и имплементације Измена и допуна Плана 
генералне регулације 

Варијантно решење усвајања и реализације (имплементације) Измена и допуна Плана 
генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 
(Варијанта II), представља механизам управљања простором и животном средином и 
омогућава: 

 реализацију постављених циљева управљања комуналног отпада и отпадним 
водама изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода и изградњом 
компостане за третирање чвртог комуналног отпада и третирање продуката из 
ППОВ; 

 спровођење и примену мера и стандарда за достизање постављених циљева; 

 успостављање система контролисаног управљања отпадом, управљање простором 
на еколошки прихватљив и одржив начин; 

 планску реализација појединачних пројеката и делатности у обухвату Плана, у 
складу са условима заштите животне средине; 

 спречавање избора неприхватљивих пројеката са аспекта заштите ваздуха од 
загађивања, заштите квалитета воде и заштите од прекомерне буке, заштите 
форланда, корита и тока Западне Мораве и Атеничке реке, директно и индиректно; 

 поштовање смерница и мера планова вишег реда за уређење и грађење на подручју 
Плана;  

 континуирано (фазно) инфраструктурно и комунално опремање и уређење подручја 
Плана; 

 поштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из 
планова на вишем хијерархијском нивоу; 

 успостављање контроле стања животне средине (мониторинг); 

Избор Варијанте II, усвајање Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4, представља најбоље понуђено 
решење са аспекта управљања простором, заштите природних ресурса и животне средине 
(квалитета површинских и подземних вода, ваздуха, земљишта), у складу је са еколошким 
начелима и принципима одрживог развоја. Предлог Плана је у сагласности са постављеном 
еколошком матрицом и омогућава успостављање еколошке контроле у простору планског 
обухвата. 
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1.5.2. Приказ варијантног решења не усвајања Измена и допуна Плана генералне 
регулације  

Варијантно решење не усвајања Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 (Варијанта I), може за последицу 
имати: 

 даље погоршавање и нарушавање основног концепта и стратешких смерница 
дугорочног одрживог развоја предметног подручја; 

 даљу деградацију и погоршавање већ угроженог простора; 

 недостатак мера и инструмената за управљање отпадом и отпадним водама на 
еколошки прихватљив и одржив начин; 

 повећан степен ризика од загађивања животне средине услед неконтролисаног 
управљања простором;  

 могућу непланску реализацију појединачних пројеката и делатности на локацијама 
у обухвату Плана, које не испуњавају претходне услове заштите простора и животне 
средине; 

 угрожавање квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта и 
здравље становништва; 

 непоштовање мера обавезног инфраструктурног и комуналног опремања и 
уређења, 

 непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из 
планова на вишем хијерархијском нивоу. 

1.5.3. Приказ најповољнијег варијантног решења са аспекта заштите животне средине 

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

 могућности успостављања интегралне контроле у простору,  

 могућности реализације планираних пројеката на принципима одрживости и 
економске и еколошке прихватљивости,   

 могућности контроле, мониторинга и заштите животне средине. 

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

 природне вредности-медијуме животне средине (ваздух, површинске и подземне 
воде, земљиште), форланде Западне Мораве и Атеничке реке, 

 створене вредности (демографске карактеристике, привредне активности), 

 предеоне и пејзажне карактеристике подручја, 

 инфрструктурну и комуналну опремљеност подручја, 

 просторне и урбанистичке услове и параметре и могућност контролисаног 
управљања простором. 

Eколошки је прихватљиво решење које омогућава: 

 примену мера за отклањање, спречавање и компензацију свих значајних утицаја у 
простору и животној средини; 

 рационално коришћење и очување природних ресурса у планској поставци; 

 спровођење контроле и мониторинга животне средине; 

 поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја. 

Табела бр. 1:  Поређење варијантних решења 

ВАРИЈАНТНА 
РЕШЕЊА 

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 

(површинске и подземне воде, ваздух, земљиште) 

Позитивни Негативни 
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Варијанта I 

 Наставиће се са негативним утицајем 
на квалитет воде у реци Западној 
Морави и осталим водотоковима услед 
изливања не пречишћених отпадних 
вода; 

Наставиће се са даљом деградацијом 
и уништавањем акватичних 
екосистема, погоршавањем квалитета 
воде реке Западне Мораве и осталих 
водотокова; 

Наставиће се функционисање 
неконтролисаних септичких јама са 
тенденцијом повећања броја, као 
неконтролисаних тачкастих извора 
загађивања подземних вода и 
земљишта; 

Варијанта II 

Стратешка процена утицаја, као 
саставни део Плана условиће избор 
могућих пројеката за реализацију 
планских решења са циљем примене 
мера за спречавање даљих 
загађивања,  удесних ситуација, 
ремедијацију контаминираних 
локација, ревитализацију постора 
адекватним решавањем проблема  
управљања отпадом; 

Унапређење постојећих предеоно-
пејзажних карактеристика, пре свега 
кроз спровођење мера уређења и 
заштите простора; 

 

 СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

(демографске карактеристике, привредне активности) 

Позитивни Негативни 

Варијанта I 

 Неадекватно управљање отпадним 
водама и даље загађивање вода 
Западне Мораве, Атеничке и Трнавске 
реке 

Варијанта II 

Реализација планираних намена, 
садржаја и функција према 
условима и мерама заштите; 

Идентификовање одговорности 
управљања отпадом; 

Формирање зоне у којој се могу 
реализовати одрживи пројекти и 
различите делатности на одржив и 
еколошки прихватљив начин; 

Укључивање јавности у процес 
планирања и доношења одлука 
везаних за развој предметног 
подручја; 

 

 ИНФРАСТРУКТУРА 

Позитивни Негативни 
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Варијанта I 

  

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

 

Варијанта II 

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

 

 УСЛОВИ И ПАРАМЕТРИ 

Позитивни Негативни 

Варијанта I 

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

Варијанта II 

Поштовање прописаних 
урбанистичких параметара и услова 
имаоца јавних овлашћења, 
омогућава даљи одржив развој 
планског подручја уз укључивање 
мера превенције, спречавања, 
ограничења, заштите, 
минимизирања негативних утицаја и 
повећање позитивних ефеката, уз 
сталну контролу и мониторинг 
животне средине; 

 

Избор Варијанте II – усвајање Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-

Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4, представља боље понуђено 
решење са аспекта контролисаног управљања простором и аспекта:  

 реализације планираног постројења за пречишћавање отпадних вода;  

 инфраструктурног и комуналног опремања, као предуслова за заштиту простора, 
површинских и подземних вода и земљишта и очување капацитета животне 
средине; 

 поштовања прописаних урбанистичких параметара и услова надлежних институција 
што омогућава даљи одржив развој планског подручја уз укључивање мера 
превенције, спречавања, ограничења, заштите, минимизирања негативних утицаја 
и повећање позитивних ефеката, уз сталну контролу и мониторинг животне средине; 

Са аспекта контроле и мониторинга стања у простору и животној средине, Варијанта II, 
односно Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4, је у сагласности са постављеном еколошком матрицом 
и омогућава успостављање еколошке контроле у простору. 
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1.6. Резултати претходних консултација са надлежним институцијама, 
заинтересованим органима, организацијама и предузећима 

У поступку израде Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у 
Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 и Стратешке процене утицаја на животну 
средину Измена и допуна Плана генералне регулације (Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Плана), обављене су консултације са заинтересованим и надлежним 
институцијама, организацијама и органима, имаоцима јавних овлашћења, у току којих су 
прибављени подаци, услови и мишљења. Консултације су обављене и прибављени су 
услови, мишљења и сагласности следећих надлежних и заинтересованих институција, 
органа, организација, имаоца јавних овлашћења: 

 Завод за заштиту природе Србије, Београд, Решење 03 бр. 020-357/2 од 
21.02.2019.године; 

 Завод за заштиту споменика културе Краљево, Услови бр. 142/3 од 28.02.2019. 
године; 

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар 
„Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак, Водни услови бр. 760/1 од 20.02.2019. 
године; 

 Инфраструктура железнице Србије а.д. Београд, Услови бр. 2/2019-170 од 
08.02.2019.године; 

 Град Чачак, Градска управа за урбанизам, Група за заштиту животне средине, бр. 
501-24/2019-IV-2-01 од 01.02.2019.године; 

 Републички хидрометеоролошки завод, Београд, Хидрометеоролошки услови бр. 
922-3-12/2019. од 18.02.2019.године; 

 Електромрежа Србије а.д. Београд, Услови бр. 130-00-UTD-003-146/2019-002 од 
14.02.2019.године; 

 Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 
Београд, Услови бр. 2522-2 од 08.02.2019.године; 

 Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације Чачак, Услови 09/33 бр. 217-1638/19 од 06.02.2019.године; 

 Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну 
инспекцију, Одсек за санитарни надзор Чачак, Услови бр. 530-53-71/2019-10 од 
31.01.2019.године; 

 Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, Технички 
услови бр. 350-25/2018-IV-2-01 од 29.01.2019.године; 

 Јавно предузеће „Србијагас“, Услови бр. 07-07/5044 од 01.03.2019.године; 

 Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Регионална радна јединица „Краљево, 
Чачак“, Подручна јединица „Чачак“, Услови бр. 2019-17921/2 од 05.02.2019.године; 

 Телеком Србија, Услови бр. 65709/2-2019 од 04.03.2019.године; 

 Теленор д.о.о., Услови бр. 350-25/2018- IV-2-01 од 29.01.2019.године; 

 „Вип Мобиле“ ДОО, Услови бр. 350-25/2018-IV-2-01 од 20.02.2019. године. 

Све консултације и услови имаоца јавних овлашћења су релевантни за процес процене 
утицаја Плана на животну средину и израду Стратешке процене утицаја, а услови и мере 
надлежних органа, институција и предузећа су, кроз процес процене, вредновани и 
имплементирани у планска решења.   
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2.0. Општи и посебни циљеви Стратешке процене  утицаја 

Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне 
регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4  на животну 
средину, дефинисани су и изведени из општих и посебних циљева и захтева заштите 
простора и животне средине утврђених у плановима и секторским документима вишег 
реда, услова надлежних органа и институција и имаоца јавних овлашћења, као и значајних 
питања, постојећих просторних и еколошких проблема у обухвату Плана. Еколошком 
проценом Плана ће, у циљу остваривања општих и посебних циљева заштите простора и 
животне средине, бити обезбеђен приказ могућих утицаја планираних намена на животну 
средину, као и смернице за даље поступање при имплементацији Плана. 

Општи циљеви Стратешке процене утицаја се дефинишу на основу смерница, захтева и 
циљева заштите животне средине проистеклих из планских докумената вишег реда, 
постојећег стања и капацитета простора и захтева за управљање животном средином за 
планирани развој планског подручја. Стратешки циљеви заштите животне средине, дати 
одредбама планова вишег реда, представљају полазне основе за дефинисање општих 
циљева Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације. Општи циљеви Стратешке 
процене утицаја: 

 управљање отпадним водама и спречавање даљег загађивања површинских, 
подземних вода и земљишта; 

 одрживо управљање отпадом; 

 заштита здравља становништва непосредног и ширег окружења; 

 обезбеђење услова за контролисани, одрживи развој подручја Плана уз очување 
еколошке стабилности, спречавање ризика применом мера заштите и контроле 
(мониторинга) стања животне средине; 

 плански и контролисани развој подручја уз поштовање принципа одрживог развоја и  
обавезних мера заштите животне средине; 

 комунално и инфраструктурно опремање подручја; 

Општим циљевима је постављен оквир за даљу разраду и дефинисање посебних циљева 
и избор индикатора за мерење и праћење њиховог остваривања, све у циљу управљања 
животном средином и остваривања одрживог просторног и функционалног развоја подручја 
Плана.  

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана на животну средину утврђени су на 
основу анализе стања животне средине, значајних и битних питања, проблема, ограничења 
и потенцијала подручја Плана, као и приоритета за решавање еколошких проблема у 
складу са општим циљевима и начелима заштите животне средине. Еколошки одговорно 
планирање и коришћење простора у Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4, представљају услов 
превентивне заштите и побољшања стања у простору и животној средини. Посебни 
циљеви Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4  на животну средину су: 

 заштита форланда, корита, приобаља Западне Мораве и Атеничке реке; 

 смањење емисија загађујућих материја у Западну Мораву и Атеничку реку, 

 очување квалитета површинских и подземних вода, изворишта водоснабдевања: 

 изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и обезбеђење 
пречишћавања отпадних вода до захтеваног нивоа; 

 oбезбеђење температуре пречишћене воде која мора бити усклађена са 
температуром воде реципијента; 

 одржавање технолошке дисциплине и комуналне хигијене у оквиру постројења; 

 стварање услова за одлагање отпада из процеса пречишћавања отпадних вода; 

 интегрално управљање отпадом на нивоу града Чачка; 

 смањење количине отпада и поступање са отпадом на одрживи начин; 

 рационално коришћење простора; 
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 успостављање система контроле над свим облицима загађивања са плановима 
превентивних, санационих и мера заштите животне средине 

 заштита ваздуха, површинских и подземних вода и земљишта, спречавање емисије 
штетних материја у животну средину; заштита ваздуха од загађивања, спречавање 
емисије штетних материја у ваздух, у складу са прописаним граничним вредностима; 

 увођење компензацијских мера - мера компензација негативних утицаја отпада; 

 препознавање и деловање на неочекиване и непланиране ситуације како би се 
избегле или спречиле околности које воде до акцидентних ситуација на локацијама 
у обухвату Плана и непосредном окружењу; 

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

 успостављање система контроле животне средине у обухвату Плана - мониторинг; 

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја омогућавају формирање еколошке матрице 
за планирану намену простора у обухвату Плана на принципима одрживости и еколошке 
прихватљивости.  

Избор индикатора Стратешке процене врши се на основу карактеристика простора и 

стања животне средине у границама Измена и допуна Плана генералне регулације. 
Дефинисани индикатори представљају квалитативне показатеље на основу којих се прати 
степен достигнутости постављених циљева. Дефинисаним индикаторима Стратешке 
процене утицаја добијају се подаци о: 

 стању површинских и подземних вода, стању и квалитету вода реципијената; 

 карактеристикама и стању акватичних екосистема река Западне Мораве и Атеничке 
и Трнавске реке;  

 стању земљишта, 

 управљању отпадом и отпадним водама,  

 квалитету ваздуха, 

 карактеристикама и стању фауне и флоре,  

 инфраструктурној и комуналној опремљености подручја. 

Табела бр. 2: Приказ општих и посебних циљева  

Општи циљеви Посебни циљеви Индикатори 

Очување и унапређење 
животне средине на подручју 
Измена и допуна Плана 
генералне регулације и 
окружењу од значаја за 
планирану намену у планском 
документу 

Очување и унапређење 
квалитета воде Западне 
Мораве, Атеничке и 
Трнавске реке 

Квалитет површинских вода (SWQI 
индекс); 

Квалитет вода након 
пречишћавања; 

Квалитет подземних вода; 

Квалитет вода изворишта 
водоснабдевања; 

Процентуални однос приључака на 
јавну канализациону мрежу; 

Процентуални однос санираних 
неконтролисаних излива. 

Смањење емисија 
загађујућих материја у реку 
Западну Мораву  

Очување квалитета 
површинских и подземних 
вода, изворишта 
водоснабдевања 

 

Санација неконтролисаних 
излива 

Заштита и очување 
површинских и подземних вода 

 

Изградња канализационе 
мреже, спречавање 
изливања отпадних вода без 
предходног третмана; 

Број радова на изградњи 
канализационе мреже, 
покривеност канализационом 
мрежом, број радних комплекса и 
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Изградња постројења за 
пречишћавање отпадних 
вода и обезбеђење 
пречишћавања отпадних 
вода до захтеваног нивоа  

домаћинстава са канализационим 
прикључком; 

Технички пријем и употребна 
дозвола постројења за 
пречишавање отпадних вода; 

Квалитет пречишћених отпадних 
вода; 

Број радова на изградњи изливне 
грађевине и пратећих садржаја за 
излив прећишћене воде у реку 
Западну Мораву;  

Број радова на регулацији 
водотокова. 

Обезбеђење температуре 
пречишћене воде која мора 
бити усклађена са 
температуром воде 
реципијента 

Спречавање појаве ерозије 
услед испуштања воде у 
реку Западну  Морау 

 
Управљање свим врстама 
отпада на подручју Плана 

Стварање услова за 
одлагање отпада из процеса 
пречишћавања отпадних 
вода 

План управљања отпадом 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода; 

 

Одржавање технолошке 
дисциплине и комуналне 
хигијене у оквиру постројења 

 

Број радова на одржавању 
комуналне хигијене; 

 Контролисани развој и 
реализација планског подручја 
уз примену мера заштите 
животне средине 

Поштовање планских мера, 
мера заштите животне 
средине, правила уређења и 
грађења 

Успостављање система 
контроле над свим облицима 
загађивања са плановима 
превентивних, санационих и 
мера заштите животне 
средине 

Провођење поступка 
процене утицаја на животну 
средину при реализацији 
Пројекта-постројења за 
пречишћавање отпадних 
вода и прописивање мера за 
спречавање, отклањање и 
минимизирање утицаја на 
природну и животну средину, 
као и мера заштите и 
мониторинга животне 
средине 

Степен изграђености, уређености 
и опремљености комплекса 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода 

Поступак процене утицаја на 
животну средину-Студија о 
процени утицаја на животну 
средину 

Број мерних места, стање 
мониторске мреже у комплексу, на 
реци Западној Морави  као и на 
Атеничкој и Трнавској реци 

 

Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 
и 5.4 представљају услов за остваривање заштите и унапређења стања на Планском 
подручју. Заштита животне средине на подручју Плана мора бити хијерархијски усклађена 
са општим смерницама, условима и мерама за заштиту животне средине шире просторне 
целине, односно условима и мерама на нивоу Просторног плана града Чачка. 
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3.0.Процена могућих утицаја Плана на животну средину 

На основу циљева и смерница просторног развоја и услова заштите животне средине из 
планова вишег реда,од значаја за Измену и допуну Плана генералне регулације 
дефинисани су општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја планираних измена 
планског документа.  

Основни циљ са еколошког аспекта је интегрална заштита и развој уз поштовање 
еколошких принципа и принципа одрживости у границама Измена и допуне Плана, 
избегавање конфликата, постизања компромиса и компензације у простору. 

Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2.,5.3. и 5.4., оцењен је према могућим утицајима (сагласно 
критеријумима за оцењивање величине, значаја и вероватноће утицаја - модификована 
PADC методологија и „MeV Urban” модел) на: 

 стање у простору - постојећa и планиранa наменa, 

 стање инфраструктурне и комуналне опремљености, 

 постојећи и планирани степен управљања отпадом, 

 постојећи и планирани степен квалитета воде реципијента реке Западне Мораве, 

 постојеће и планирано стање и квалитет животне средине,  

 постојећи и планирани степен ефикасности заштите животне средине, 

 стање мониторинга животне средине. 

3.1. Приказ процењених утицаја варијантних решења Плана  

Предложенаваријантна решења су вреднована са аспекта могућих негативних утицаја и 
ефеката у простору и капацитета за њихово спречавање и ограничавање. У Предлогу 
Измена и допуне Плана дефинисана је намена и организација простора, просторни 
капацитети, услови за реализацију инфраструктурног и комуналног опремања и уређења, 
услови за реализацију изградње постројења за пречишћавање отпадне воде, смернице, 
мере и услови заштите животне средине.  

При процени могућих утицаја вредновани су негативни утицаји и негативни ефекти због: 

 ризика од загађивања животне средине услед неадекватног (неконтролисаног) 
управљања простором; 

 ризика од загађивања животне средине услед неадекватне инфраструктурне и 
комуналне опремљености простора (генерисање отпада и отпадних вода, загађења 
ваздуха, земљишта, вода); 

 непоштовања законодавства и непознавања праксе и трендова управљања 
отпадом; 

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

 смањења загађивања земљишта и подземних вода; 

 смањења загађивања ваздуха; 

 смањења изложености становништва загађеној животној средини; 

 реализације планиране комуналне инфраструктурена подручју Плана; 

 обавезног третмана свих отпадних вода; 

 заштите и унапређења квалитета воде и екосистема реке Западне Мораве, 
спречавањем загађивања, односно минимизирањем и свођењем у законске оквире; 

 унапређења животне средине, са аспекта управљања отпадним водама, заштите 
површинских, подземних вода и земљишта од загађивања директно, и заштите 
здравља становништва директно и индиректно; 

 развијеног мониторинга животне средине и промена у простору; 

 инвестирања у заштиту животне средине; 

 наменског коришћења земљишта; 

 обавезног управљања отпадом; 
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3.2. Еколошка валоризација подручја Измена и допуна Плана генералне 
регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 
5.4  

На основу утврђених потенцијала и ограничења у простору на подручју Измена и допуна 
Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 
и 5.4, карактеристика непосредног и ширег окружења, као и постојеће и планиране намене, 
извршена је валоризација простора у обухвату Плана са еколошког аспекта. Основни 
циљеви еколошког вредновања простора су: 

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

Посебни циљеви еколошког вредновања простора Плана: 

 дефинисање еколошких зона и еколошког појаса; 

 утврђивање услова за имплементацију Плана (урбанистичких целина, 
инфраструктуре, осталих садржаја), услова за активности у простору, услова за 
спречавање просторних, еколошких и прекограничних конфликата и услова 
еколошке компензације у простору; 

 утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију планиране 
намене простора у Плану; 

 утврђивање обавезних еколошких мера и услова за реализацију планираних 
еколошких зона са локацијама, објектима, радовима, делатностима и осталим 
активностима у простору Плана. 

Подручје Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4, је валоризовано на основу постојећег - затеченог стања, 
процењених утицаја у границама Плана, непосредног и ширег окружења, планираних 
објеката, садржаја и инфраструктуре, идентификованих ограничења и условљености у 
простору (река Западна Морава, Атеничка и Трнавска река). Валоризација је извршена у 
циљу усклађивања даљег развоја планског подручја према критеријумима економске 
оправданости, одрживости и еколошке прихватљивости.  Концепт заштите и унапређења 
животне средине за подручје Плана заснован је на: 

 заштити простора,   

 заштити земљишта,  

 подземних и површинских вода,  

 превенцији и контроли потенцијалних облика и извора загађивања,  

 превенција удеса и удесних ситуација,  

 интегралној заштити животне средине и  

 мониторингу стања животне средине.  

У циљу одрживог и еколошки прихватљивог управљања простором, заштићеним 
природним вредностима и животном средином, извршена је валоризација простора у 
обухвату Плана. Да би се проценили могући утицаји, ефекти и последице по животну 
средину, здравље и безбедност становништва и корисника простора, извршено је 
вредновање Плана са аспекта заштите животне средине као подлога за најбоље понуђено 
варијантно решење за даљи, одрживи развој.  

На основу просторно-положајних карактеристика анализираног подручја, постојећих 
ограничења и еколошких конфликата, постојећих садржаја, планираних пројеката и 
пратећих садржаја, обавезујућих смерница и планираних мера заштите животне средине, 
које су услов за имплементацију Плана и реализацију планираних пројеката, подручје 
Измена и допуна Плана генералне регулације се вреднује као: 

 Еколошка зона „Становање“, 

 Еколошка зона „Комуналне делатности“, 
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 Еколошки појас „Западна Морава, Атеничка река и Трнавска река“. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 2: Приказ Еколошких зона и еколошких целина у обухвату Измена и допуна Плана 
генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 

Еколошки појас „Западна Морава, Атеничка река и Трнавска река“, обухвата 
водопривредну зону- корито реке Западне Мораве, зеленило реке и одбрамбени насип, 
обухватајући уливе и делове Атеничке и Трнавске реке са својим одбрамбеним бедемима. 
Планирана је регулација река као и улив река другог реда у Западну Мораву према 
условима надлежних институција и према „Главном пројекту регулације десне обале 
З.Мораве од ушћа Трнавске до Атеничке реке“. Опредељено је место испуста пречишћени 
вода из Постројења. Овим планом предвиђа се уређење приобалног појаса (дела леве и 
десне обале), реке и бедема Западне Мораве и притока Атеничке и Трнавске реке. Круном 
бедема планирана изградња пешачке стазе. Источним делом овог еколошког појаса 
пролази планирани коридор железничке пруге Чачак-Горњи Милановац у ширини од 40m 
у чијој зони се планира железнички мост за овај инфраструктурни правац. 

Обавезне смернице и мере заштите животне средине: 

 обавезне су мере техничке и еколошко-биолошке заштите од загађивања 
површинских, подземних вода и земљишта; 

 све активности на планском подручју морају обезбедити заштиту и очување 
квалитета воде Западне Мораве, Атеничке и Трнавске реке, односно, забрањено је 
свако испуштање свих категорија и типова отпадних вода, без претходног 
пречишћавања; 

 очувати и унапредити регулацију реке одбрамбеним бедемима (повезивање 
одбрамбених бедема у јединствену целину), који су планирани као пешачке 
комуникације, поред основне функције заштите река од поплава; 

 регулисати улив Атеничке и Трнавске реке у Западну Мораву и дефинисати 
левообални одбрамбени насип ове притоке; 

 предвиђеним радовима не смеју се изазвати инжењерско геолошки или други 
деградациони процеси; 

 одбрамбени бедем уредити, са могућношћу постављања пратећих садржаја; 
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 приликом извођења радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних 
примерака дендрофлоре, неопходно је прибавити сагласност ЈП „Србијашуме” како 
би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру; 

 за планиране пројекте (радове, објекте, опрему) потребно је извршити проверу 
потребе процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја 
на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 36/09) Уредбом о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.114/08). 

Еколошка зона „Становање“, на овом подручју предвиђен је даљи развој становања 
средње густине, које карактерише изградња породичних објеката са могућношћу пословног 
простора у оквиру истих. Ова густина постићи ће се погушћавањем на постојећим 
парцелама, кроз доградњу и надградњу, као и изградњом нових објеката. 

Еколошка зона „Комуналне делатности“, у склопу које се налазе површине намењене 
за реализацију Постројења за пречишћавање отпадних вода, Градске компостане, 
Кванташке пијаце као и других објеката и површина намељених комуналној привреди.  

Јужно од Западне Мораве, на десној обали ушћа Атеничке реке у Западну Мораву 
планирана је изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода, а непосредно уз 
постројење намењен је простор за реализацију Градске компостане.  

Постројење за пречишћавање отпадних вода - отпадне воде града, комуналне и 
индустријске долазе постојећим цевоводима тј.фекалним колекторима (два колектора 
Ø1200) до планираног шахта за скретање отпадних вода до ППОВ. Да би се загађена и 
онечишћена вода вратила у природу у планираном Постројењу за пречишћавање, 
извршиће се њено пречишћавање механичким, хемијским и биолошким методама.  

Прилаз овим објектима обезбеђује се јавном саобраћајницом која континуирано од 
постројења води западно, мостом прелази Атеничку реку пролази између две зоне 
рекултивације депоније „Прелићи“ улива се у Ул.Кулиновачко поље потес 4  која пролази 
поред градске Трансфер станице и рециклажних дворишта и укључивањем у денивелисану 
раскрсницу приступа преко Државног пута I Б реда 23 мрежи саобраћаја ширег значаја.  

Саобраћајница је планирана као двосмерна ширине 9m са асфалтном коловозном 
конструкцијом и одвођењем атмосферске канализације гравитационо што је омогућено 
подужним и попречним профилима. Наведеним саобраћајним правцем одвозиће се 
отпадни материјал од процеса прераде отпадних вода до реализације градске компостане 
која је планирана непосредно уз ППОВ.  

Испуштање пречишћене отпадне воде је предвиђено преко новог испуста у Западну 
Мораву. Атмосферска канализација са комплекса се препумпава у Западну Мораву, 
заједно са ефлуентом ППОВ-а, преко пумпне станице пречишћене воде. 

Градска компостана - Близина Постројења за пречишћавање отпадних вода и Трансфер 
станице у Прелићима су предуслови за опредељење овог простора за градску компостану у 
површини од око 3ха. Локација будуће Компостане је саобраћајно повезана са околним 
садржајима комуналних делатности, својом западном границом ослања се на ППОВ где се 
може остварити директан приступ компостани. Од намене становања је одвојена комуналном 
наменом ширег спектра као и предвиђеним појасом зеленила у комбинацији високог и ниског 
зеленила. 

Третирање чврстог комуналног отпада и добијених продуката са ППОВ у компостанама 
представља једну од најприхватљивијих начина  поступања са створеним отпадом. Процес 
компостирања је биолошки третман органских састојака у контролисаним условима који даје 
производ сличан хумусу. 

Како би се обезбедили услови за компостирање у погонима се омогућава  реализација 
најчешће кроз три технолошке етапе: пријем и претходна обрада отпада (магнетна 
сепарација, просејавање ради раздвајања по крупноћи, сушење или влажење отпада и сл.), 
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биотермички процес обраде  и компостирање-обрада компоста. На крају процеса могуће је  
издвајање металних делова и обогаћивање компоста.  

Компост из отпада може садржати  тешке метале и ретке елементе, што доводи у питање 
употребљивост компоста као стајског ђубрива на пољопривредним површинама. Користити 
у пољопривреди само под условом да су испоштована сва санитарна правила и уколико је 
извршена контрола компоста у смислу постојања патогених микроорганизама и штетних 
хемикалија.  

У циљу превенције, спречавања, смањења, отклањања и минимизирања могућих значајних 
утицаја на природу, животну и друштвену средину, планиране су мере које су дате у 
Поглављу 3.5. овог Извештаја о СПУ. Начин вредновања чиниоца животне средине у 
поступку стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана, мере 
превенције, забране, заштите, компензације и мониторинга негативних утицаја на животну 
средину, а које се морају спровести у наведеним еколошким зонама при реализацији 
планираних пројеката и делатности, су обавезне у поступку процене утицаја на животну 
средину, као нижем хијерархијском нивоу. 

3.3. Еколошка компензација 

Мере компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације 
планских решења на животну средину на подручју Измена и допуна Плана генералне 
регулације„Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2.,5.3. и 5.4. 

Приликом реализације планских решења, доћи ће до уклањања зеленила, па је у том 
смислу неопходно надокнадити губитак зелених површина кроз утврђивање нових локација 
под зеленилом. Како је циљ компензације на планском подручју заштита животне средине, 
здравља људи и квалитета живота, локалитети за формирање зелених површина су 
дефинисани на основу процене вероватноће, обима и карактера могућих негативних 
утицаја на животну средину. Компензацију зеленила треба спровести тако да допринесе 
смањењу емисије загађујућих материја и прашине као и смањењу нивоа буке и побољшњу 
пејзажних карактеристика подручја.Основне мере еколошке компензације, које треба 
применити, у свим зонама интервенције и извођења радова на реализацији планираних 
пројеката: 

 промовисати пејзажно уређење појединачних парцела, 

 успоставити појасеве заштитног зеленила око постројења за пречишћавање 
отпадних вода, 

 формирати појас зеленила дуж планираних и постојеће саобраћајнице у складу са 
локацијским условима; 

 уредити заштитно зеленило у појасу водотока са посебним акцентом на спрат 
жбуња у појасу реке који представља  погодно станиште за бројне животињске врсте 
и својеврсни еколошки коридор од локалног значаја; 

 одабир врста приликом формирања заштитног појаса вршити на основу анализе и 
валоризације постојећег зеленила на подручју Плана и окружењу; 

 приликом формирања заштитног зеленила избегавати алохтоне, инвазивне и 
алергене врсте биљака; 

 повезати јавне зелене површине у једниствен систем зеленила. 
 

 

 

3.4. Приказ процењених утицаја Плана на животну средину  

Утицаји Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2.,5.3. и 5.4.анализирани су на релацији: извори утицаја - утицаји - 
ефекти и последице. Извори утицаја на квалитет животне средине могу бити планска 
решења Плана, у позитивном и негативном смислу. Вредновањем планских решења 
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могуће је извршити вредновање утицаја Плана на животну средину и дати процену ефеката 
у простору и животној средини.  

 

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

 простора-зоне намењене за реализацију комплекса постројења за пречишћавање 
отпадних вода; 

 планског и контролисаног управљања отпадним водама и отпадима из постројења; 

 заштите од удеса и акцидената у комплексу постројења. 

 комунално и инфраструктруно опремање подручја; 

 избор еколошки прихватљивих пројеката и делатности; 

 заштита од удеса и акцидената у границама Плана. 
 
Од значаја за животну средину су решења која се односе на просторни положај планираног 
комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода и планиране инфраструктуре, 
односно мреже за прикупљање, каналисање и одвођење отпадних вода у постројење на 
пречишћавање, пре упуштања у реципијент, реку Западну Мораву. 

Утицаји на животну средину, генерално, могу бити механички, физички, хемијски, а објекат 
утицаја су медијуми животне средине преко којих се утицаји преносе или на која се 
одражавају. У Стратешкој процени утицаја на животну средину анализирани су следећи 
чиниоци животне средине:  

 природне вредности животне средине (ваздух, површинске и подземне воде, 
земљиште, предеоно-пејзажне вредности, морфолошке и орографске 
карактеристике простора), 

 положајне карактеристике постојећих и планираних зона и целина. 

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

 у односу на врсту утицаја - позитивни, негативни, нулти; 

 у односу на дужину трајања - привремени, трајни; 

 у односу на развој утицаја - једноставни, кумулативни, синергетски; 

 у односу на извор утицаја - директни, индиректни; 

 у односу на реверзибилност - реверзибилни, иреверзибилни; 

 у односу на трајност утицаја - дуготрајан, инцидентан; 

 у односу на континуитет - континуалан, дисконтинуалан; 

 у односу на значај - изразито мали значај, мали значај, средњи значај, врло велики 
значај; 

Поступак оцењивања квалитета животне средине и очекиваних ефеката Измена и допуна 
Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 
5.2.,5.3. и 5.4.,вршен је на основу вредновања могућих еколошких утицаја (позитивних и 
негативних). Величина утицаја представља приказ штете или користи од процењеног 
деловања на квалитет ваздуха, квалитет површинских и подземних вода, земљишта, 
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пејзажне карактеристике просторних целина и зона, природна и културна добра и квалитет 
животне средине. 

Значај утицаја представља размере физичког простора који може бити изложен деловању 
промена у средини. Утицаји, односно последице, према карактеристикама оцењени су 
негативним или позитивним предзнаком.Утицаји, односно последице, према величини 
промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак 
плус на позитивне промене. 

Tабела бр. 3: Критеријуми за оцењивање величине утицаја (модификована PADC методологија) 

Величина утицаја Ознака Значење симбола 

критичан, врло негативан  -3 онемогућавање функције у датом простору 

већи  -2 у већој мери нарушава стање животне средине 

мањи  -1 у мањој мери нарушава животну средину  

нема утицаја  0 нема промена у животној средини  

позитиван  +1 мање позитивне промене и утицаји у животној средини  

повољан  +2 повољне промене и утицаји на квалитет животне средине  

врло повољан  +3 промене битно побољшавају квалитет животне средине  

Значај утицаја процењен је у односу на просторне размере на којима се може остварити 
утицај планираних намена и очекиваних активности у простору Измена и допуна Плана, 
али и непосредног иширег окружења. Критеријуми за оцењивање размера утицајаИзмена 
и допуна Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке 
целине 5.2.,5.3. и 5.4 су: 

 локални – локацијски – утицаји на нивоу Измена и допуна Плана генералне 
регулације; 

 градски - утицаји од значаја за подручје града Чачка; 

 регионални – утицаји од значаја за ширу просторну целину – регион; 

 национални – утицаји од значаја за ниво Републике Србије. 

Tабела бр. 4: Значај утицаја 

Значај утицаја Ознака Опис 

национални IV могући утицаји на нивоу Републике Србије  

регионални III могући утицаји на ширу просторну целину 

Градски ⁄ општински II могући утицаји на нивоу града Чачка 

локални (локацијски) I могући утицаји на нивоу Измена и допуна ПГР-а  

Процена могућих утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница – 
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2.,5.3. и 5.4, на животну средину обухвата: 

 вредновање чинилаца животне средине у поступку процене утицаја стратешког 
карактера (укључујући податке о стању и квалитету површинских вода реке Западне 
Мораве, Атеничке и Трнавске реке, стању и квалитету земљишта и подземних вода, 
стању осталих природних ресурса, микроклиматских карактеристика, акватичном 
биодиверзитету и демографским променама); 

 смернице и мере за превентивно деловање, спречавање и ограничавање 
негативних и потенцијално негативних утицаја, спречавање просторних конфликата 
(конфликти планираних намена, функција, садржаја) и увођење еколошке 
компензације за увећање позитивних ефеката Плана на животну средину; 

 начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја Плана 
(вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија, 
локација, просторно-географска област, природна добра, број изложених 
становника, кумулативна и синергетска природа утицаја). 
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Циљ еколошког вредновања  простора (просторно еколошких зона и целина) је: 

 процена могућих утицаја стратешког карактера у планском обухвату и територији 
града Чачка;  

 процена могућих директних утицаја стратешког карактера на водне ресурсе 
локалног и индиректно од ширег просторног значаја, 

 процена могућих утицаја стратешког карактера еколошких зона на окружење; 

 утврђивање општих и специфичних утицаја и појава у простору и животној средини, 

 процена позитивних утицаја у простору и животној средини, 

 процена могућих негативних ефеката у животној средини, који постоје или могу 
настати због карактеристика постојећег стања и планираних пројеката и активности, 
постојећих конфликата и ограничења у простору и карактеристика планираних 
промена. 

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

 планираних намена, 

 планиране инфраструктурне опремљености, 

 начина коришћења и уређења простора, 

 дозвољеног степена утицаја на природу, животну и друштвену средину. 

Стратешка процена Планадетаљнерегулацијепредставља вредновање са аспекта: 

 планираних мера превенције на планском нивоу за спречавање и минимизирање 
потенцијално штетних утицаја на стање и квалитет површинских вода, земљишта, 
подземних вода и укупан квалитет животне средине и стање здравља локалног 
становништва; 

 рационалног, еколошки прихватљивог управљања отпадним водама и квалитетом 
воде реке Западне Мораве; 

 обавезне имплементације мера за санацију, спречавање и отклањање свих 
значајних утицаја и последица стратешког карактера у простору и животној средини, 
мера заштите и мониторинга животне средине. 

За потребе процене утицаја, као оквир граничних капацитета животне средине подручја 
Плана, коришћени су услови и подаци надлежних институција, Нацрт Измена и допуна 
Планагенералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2., 
5.3. и 5.4., док је постојеће стање дато као процена на основу података мерења и праћења 
квалитета животне средине и опсервације и евидентирања на терену. 

Табела бр. 3: Вредновање примењених индикатора 

ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ ИНДИКАТОРА 

ОПШТИ ПРОСТОРНИ 
ЦИЉЕВИ 

ИНДИКАТОРИ 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПОСТОЈЕ
ЋЕ 
СТАЊЕ 

ПЛАНИРАНО 
СТАЊЕ 

1. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

1.1. Ваздух 

 емисије у ваздух  (SO2 чађ,  

NO2) 

 саобраћајне активности у 

планском подручју и контактним 

зонама 

-1/I +1/I/II 

 
1.2. Вода 

 квалитет површинских и 

подземних вода 
-2/I/II/III +2/I/II/III 
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 pH, HPK, BPK5, органско 

оптерећење, микробиолошке 

карактеристике 

 капацитети и услови 

каналисања и пречишћавања 

отпадних вода 

 

1.3. Земљиште 

 процеси деградацијe, 

 загађеност земљишта (pH, 

опасне и штетне материје) 

 промена намене површина  

-1/I +1/I 

2.  ПРЕДЕОНЕ ВРЕДНОСТИ 

 
2.1. Степен деградације 

 загађене микролокације, 

еколошке целине и зоне 
-1/I +1/I/II 

 
2.2. Уређено зеленило 

 уређене зелене површине 

(процентуално учешће у 

структури површина) 

-1/I +2/I 

 2.3. Пејзажне 
карактеристике 

 тип предела 

 форланд Западне Mораве  -1/I/II +1/I/II 

3. СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

3.1. Инфраструктурна 
опремљеност 

 саобраћај 

 водоснабдевање 

 канализација (фекална, 

атмосферска) 

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

4. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 4.1. Број становника  број корисника простора 0 +2/I 

 4.2. Квалитет живота 
становника 

 здравље становника 

 запосленост 
-1/I/II +2/I/II 

5. УСЛОВИ- ПАРАМЕТРИ 

 5.1. Урбанистички 
параметри 

 правила грађења и уређења 0 +2/I/II 

 

5.2. Бука 

 изложеност становништва 

 саобраћај,  

 бука  

-1/I +1/I 

 

5.3. Отпад 

 План управљања отпадом 

 рекултивација 

 неконтролисано сметлиште 

-1/I/II +1/I/II 

 
5.4. Комунална хигијена 

 ниво достигнуте комуналне 

хигијене 
-1/I/II +2/I/II 

6. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
КАПАЦИТЕТИ 

 градска норматива 

 контрола - мониторинг 

 доступност информација о 

животној средини 

-1/I/II +2/I/II 
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3.5. Начин вредновања чиниоца животне средине у поступку процене утицаја 
Плана на животну средину, мере за спречавање, ограничавање и 
компензацију негативних утицаја на животну средину 

У циљу заштите и унапређења животне средине на планском и ширем подучју, Стратешком 
проценом утицаја на животну средину су дефинисане мере за ограничење негативних и 
повећање позитивних утицаја на животну средину. Мере су дефинисане на основу процене 
постојећег стања природних и створених вредности, капацитета животне средине, 
планираних садржаја и идентификације могућих извора загађења на подручју обухваћеном 
Планом детаљне регулације и ширем подручју.  

У циљу заштите и унапређења стања животне средине на планском, контактном и подучју 
потенцијалних утицаја Плана, Стратешком проценом утицаја на животну средину су 
дефинисане смернице и мере за ограничење негативних и повећање позитивних утицаја 
на животну средину. Смернице и мере су дефинисане на основу процене постојећег стања 
природних и створених вредности, капацитета животне средине, постојећих и планираних 
садржаја, као и преко идентификације могућих извора загађења на подручју обухваћеном 
Изменом и допуном Плана генералне регулације, контактних зона и зона потенцијалних 
утицаја. 

Приликом дефинисања мера заштите животне средине узета је у обзир хијерархијска 
условљеност Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере заштите уграђене смернице 
докумената вишег хијерархијског нивоа које се односе на предметно подручје. У мере су 
интегрисани услови и мере заштите имаоца јавних овлашћења прибављених за потребе 
израде Плана и Стратешке процене утицаја. 

Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину сведу у оквире и границе 
прихватљивости, односно спрече угрожавање животне средине и квалитет живота 
становништва и свих корисника простора. Смернице и мере заштите простора и животне 
средине спречавају еколошке конфликте, омогућавају развој и реализацију планираних 
намена у границама Плана.  

3.5.1. Воде 

Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама 
и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране, 
превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања 
квалитета живота, живог света, постизања стандарда квалитета животне средине, 
смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење 
нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене.  

Пројекат пречишћавања отпадних вода је пројекат усмерен ка унапређењу животне 
средине, са аспекта управљања отпадним водама, заштите површинских и подземних вода 
и земљишта од загађивања, директно, и заштити здравља становништва, директно и 
индиректно. По реализацији планираног комплекса са постројењем за пречишћавање 
отпадних вода, створиће се услови да загађивање површинских вода Западне Мораве, 
Атеничке и Трнавске реке, загађивање подземних вода и земљишта отпадним водама буде 
спречено, односно минимизирано и сведено у законске оквире, што представља значајан 
позитиван утицај на животну средину и здравље становништва гравитационог подручја. 
Мере заштите површинских и подземних вода ће се спроводити у складу са циљевима 
заштите животне средине, односно очувања здравља људи,смањења загађења и 
спречавања даљег погоршања стања вода и водотокова на овом подручју, обезбеђења 
несметаног коришћења вода за различите намене, заштите водених екосистема и 
постизања стандарда квалитета животне средине. Стратешка процена утицаја на животну 
средину даје основне мере заштите вода које је неопходно даље спровести, на 
хијерархијски нижем нивоу, разрадом и конкретизацијом кроз поступак процене утицаја на 
животну средину, односно преко Студије о процени утицаја на животну средину. 

У циљу унапређења, спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја Плана 
на површинске и подземне воде,неопходно је спроводити строге мера заштите приликом 
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планирања и реализације планираног постројења за пречишћавање отпадних вода, 
осталих делатности и пратећих садржаја. Све смернице и мере заштите вода морају се 
спроводити у складу са: 

- Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12,101/16 и 95/18); 
- Уредбом о утврђивању Водопривредне основе РС („Службени гласник РС“, 

бр.11/02); 
- Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”,  бр. 5/68); 
- Уредбом о категоризацији водотока („Сл, гласник СРС”,  бр. 5/68); 
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(„Сл.гласник РС“, бр.24/14); 

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник 
РС“, бр. 50/12); 

- Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 
за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду 
ремедијационих програма („Сл.гласник РС“, бр. 88/10 и 30/18); 

- Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода 
(„Сл.гласник РС“, бр. 96/10); 

- Правилником о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС“, бр.54/11); 
- Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”,  бр. 31/82); 
- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 

отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник СР”,  
бр. 33/16); 

- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник 
РС”, бр. 74/11); 

Смернице и мере за заштиту вода: 

 Све активности на планском подручју, у свим фазама имплементације Плана,  
морају се спроводити искључиво према условима и мерама које обезбеђују заштиту 
површинских и подземних вода. 

 Све отпадне воде које настају на планском подручју, пре упуштања у реципијент, 
реку Западну Мораву, морају бити пречишћене, применом одговарајућег третмана, 
до нивоа који не представља опасност за природне процесе, за обнову квалитета и 
количине воде и на начин који не умањује могућност њиховог вишенаменског 
коришћења. 

 Постројење за пречишћавање отпадних вода реализовати у складу са пројектном 
документацијом. Вршити одржавање опреме на пројектованом нивоу, праћење 
количине  и квалитета отпадних вода, као и стално праћење технолошког процеса 
пречишћавања и квалитета пречишћених отпадних вода, што представља услов за 
превентивно деловање и правовремени одговор на проблем у систему. 

 Кквалитет вода (које се доводе на постројење за пречишћавање отпадних вода, 
пречишћених вода и вода реципијента реке Западне Мораве) мора да задовољи 
услове прописане: 
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 
РС”, бр. 50/12), 

- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС”, бр.24/14); 



 49 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-

КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2, 5.3 И 5.4 

 

 Утврдити карактеристике реципијента у зони изградње постројења за 
пречишћавање отпадних вода (режим, сливно подручје, угроженост поплавама и 
бујицама, ерозионе процесе), извршити хидролошко-хидрауличке прорачуне и 
одредити њихове квалитативне параметре. 

 Омогућити одвођење свих отпадних вода на постројење за пречишћавање, пре 
упуштање у реципијент, реку Западну Мораву. 

 Све активности на Планском подручју морају обезбедити заштиту и очување 
квалитета воде реке Западне Мораве, Атеничке реке и Трнавске реке, 
односно,забрањено јесвако испуштање свих категорија и типова отпадних вода, без 
претходног пречишћавања. 

 За отпадне воде које настају у компостани, а које су богате органским  материјама и 
микроорганизмима, обезбедити систем рециркулације, где ће се тако настала 
отпадна вода користити за влажење компоста. Вишак воде, пре упуштања у 
реципијент, обавезно третирати. 

 Канализациони систем градити као сепарациони са посебним колектором за 
одвођење атмосферских вода. 

 Дефинисати услове за упуштање отпадних вода у јавну канализацију и дати 
максималне граничне вредности по појединим параметрима, а у циљу поузданог 
рада постројења и објеката канализације и заштите радника на одржавању система 
канализације. 

 Забрањено је испуштање у јавну канализацију свих отпадних вода које садрже 
хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетно деловати на 
могућност пречишћавања вода из канализације, које могу оштетити канализациони 
систем и постројење за пречишћавање отпадних вода, које могу негативно утицати 
на здравље лица која одржавају канализациони систем и постројење. 

 У поступку припреме терена и извођења радова у обухвату Плана ангажовати 
исправну механизацију и планирати мере заштите од потенцијалног акцидента. 

 У зони радова није дозвољено (забрањено је) сервисирање, поправка, одржавање 
манипулација горивом и мазивом ангажоване механизације и машина. У случају 
изузетне потребе, обавезне су мере заштите и коришћење заштитне опреме и 
посуда. 

 У току припреме терена за градњу и у процесу изградње, спречити просипање, 
изливање нафтних деривата, уља, мазива, хемикалија и депоновање материјала 
ван простора који су за то намењени. 

 Систем за сакупљање и пречишћавање отпадних вода мора бити усклађен са 
одредбама Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање, („Сл.гласник РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16). 

 Редовно одржавати и контролисати рад постројења за третман отпадних вода. 

 Објекте постројења за пречишћавање отпадних вода, посебно базена, резервоара, 
односно објекте где се третирају отпадне воде, цевовод, извести као  тако да буду 
водонепропусни. Такође, подлога на којој се врши компостирање мора бити 
водонепропусна како би се спречило процуривање процедних вода. 

 Обезбедити стални доток отпадне воде на постројење у складу са пројектованим 
капацитетом, како би се одржавала култура микроорганизама и обезбедило 
адекватно пречишћавање отпадне воде. 

 Обавезна је уградња мерних уређаја за мерење и регистровање количина 
испуштених вода и утврђивање мерног/мерних места за узимања узорака за 
испитивање и контролу квалитета пречишћених отпадних вода. Техничким 
решењем предвидети лак приступ местима за мерење количине и квaлитета 
отпадних вода.  

 Квалитет вода реке Западне Мораве пратити узводно и низводно од места улива 
пречишћених отпадних вода у реку Западну Мораву, а у складу са Уредбом о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гл. РС“, бр. 50/12), Правилником 
о опасним материјама у водама („Сл. гл. СРС“, бр. 31/82), Уредбом о класификацији 
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вода („Сл. гл. СРС“, бр. 5/68) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 24/14).  

 Ангажовати овлашћену акредитовану лабораторију за испитивање квалитета 
отпадних вода у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 
101/16и 95/18). 

 На локацији постројења за пречишћавање отпадних вода поставити пијезометре 
(тачан положај и број пијезометара утврдити на основу извештаја хидрогеолошких 
испитивања терена). 

 Каналисати и третирати у сепараторима-таложницима уља и масти све 
потенцијално зауљене атмосферске воде које настају на платоима и паркинг 
површинама у обухвату Плана. Рецепијенти за одвод атмосферских вода су 
Трнавска и Атеничка река. 

 Вршити редовну контролу и надзор над функционисањем канализационог система, 
постројења за пречишћавање отпадних вода, као и свих пратећих садржаја. 

 Изливну грађевину, за испуст пречишћених отпадних вода у реципијент, предвидети 
тако да се не смањује протицајни профил реципијента, да се не изазива ерозија 
корита и обала при свим режимима течења и свим режимима изливања вода из 
колектора, при чему треба обезбедити стабилност изливне грађевине и водотока у 
зони испуста. 

 Предвидети таква техничка решења да постројење за пречишћавање отпадних вода 
не буде плављено. 

 Регулацију водотока обављати по принципима „натуралне регулације”, која 
подразумева што мању употребу грубих вештачких интервенција (кинетирања 
корита, облагања целог попречног профила каменом и бетоном итд.) како би се у 
целости очували водени екосистеми и непосредно приобаље. 

 Строго се придржавати Оперативног плана за одбрану од поплава града Чачка. 

 Сви планирани објекти и садржаји морају бити такви да не умањују степен заштите 
од поплава и да се по потреби, на захтев водопривреде и штаба за одба 

 Очувати и унапредити регулацију реке одбрамбеним бедемима (повезивање 
одбрамбених бедема у јединствену целину), који су планирани као пешачке 
комуникације, поред основне функције заштите од поплава. 

 Све планиране радове на изграђеним насипима (уређење круне насипа, изградња 
прилазних саобраћајница, изградња силазних рампи у корито за велику воду) 
планирати на коти реконструисаних насипа. 

 У појасу водног земљишта – зони водотока, заштитних и других водних објеката, 
планирани објекти не смеју бити препрека за редовно одржавање, одбрану од 
поплава и извођење других радова на водном земљишту, као ни да угрозе 
стабилност обала и стабилност водних објеката. Сви планирани објекти морају бити 
на прописаној удаљености од свих водних објеката и водотока, односно ван корита 
за велику воду. 

 Обавезна су техничка решења са мерама заштите која ће обезбедити заштиту 
објеката од евентуалних високих нивоа подземних вода; 

 У циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања, спровођења 
и контроле мера за заштиту животне средине, заштиту реке Западне Мораве, 
Атеничке и Трнавске реке и акватичних екосистема, заштиту водног земљишта и 
подземних вода, за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, 
компостане и осталих делатност обавезно је покретање поступка процене утицаја 
на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и 
доношење одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну 
средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја. 

3.5.2. Ваздух 

Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју Измена и допуна Плана генералне 
регулације, обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих 
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извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио њихов утицај на постојећи 
квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину. 

Све активности приликом извођења радова на реализацији постројења за пречишћавање 
отпадних вода, колектора, пратећих садржаја и инфрасзтуктуре изазваће промене у 
простору праћене повећањем емисије у ваздух, као последицу рада ангажоване 
механизације и меродавних транспортних средстава. Ови утицаји су просторно и 
временски ограничени и престају по завршетку радова. Потенцијално негативни утицаји у 
овој фази се могу контролисати, превенирати и спречити. 

Гасовите материје које настају у процесу аеробне разградње органске материје у 
аерационом базену и кпмпостани, а помоћу микроорганизама, представљају извор 
загађивања животне средине. Разградњом органске материје углавном настаје угљен-
диоксид. Поред угљен-диоксида настају и мале количине азотових оксида, 
угљенмоноксида, метана, водониксулфида, амонијака итд. Ови гасови доприносе 
непријатном мирису. Њихова количина зависи од кисеоника у процесу и начина вођења 
процеса разградње. Посебно за време сушних периода и „врелих“ дана, аеросоли и 
неугодни мириси представљају факторе угрожавања животне средине. 

Уз примену пројектованих и планираних мера заштите, поштовање технолошке и 
комуналне дисциплине, услова имаоца јавних овлашћења, надлежних институција, 
законске регулативе, норми и стандарда из ове области, сви утицаји на ваздух као медијум 
животне средине се могу превенирати, спречити и свести до законски прописаних оквира, 
а мониторингом пратити и контролисати у времену и простору.Заштита ваздуха обухвата 
планирање мера за имплементацију Измена дела Плана које могу имати сложени карактер, 
кумулативно и синергијско дејство на квалитет ваздуха. Све смернице и мере заштите 
ваздуха морају се спроводити у складу са:  

- Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13); 
- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

постројења за сагоревање ( „Сл. гласник РС", бр. 6/16); 
- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник 

РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13);  
- Уредбом о методологији прикупљања података за Национални инвентар емисије 

гасова са ефектом стаклене баште („Сл. гласник РС”, бр.81/10); 
- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл.гласник 
РС”, бр. 111/2015); 

- Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 
извора загађивања („Сл.гласник РС”, бр. 5/2016); 

- Уредбом о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих 
материја у ваздух („Сл.гласник РС”, бр. 3/2016); 

Смернице и мере заштите ваздуха: 

 Применити најбоље доступне технологије у процесу изградње постојења за 
пречишћавање отпадних вода и у току експлоатације постројења. 

 Интерни саобраћај у комплексу (транспортна возила, грађевинска механизација) 
организовати тако да се минимизира вероватноћа саобраћајних и других незгода, 
рад у празном ходу, подизање прашине и стварање инпулсне буке. 

 Обавеза је да се врши редовно орошавање и квашење запрашених површина и 
транспортних рута у циљу спречавања развејавања и растурања ситних честица и 
еманације прашине. 

 Формирати појас заштитног зеленила око комплекса постројења за пречишћавање 
отпадних вода и око компостане. Избор садног материјала прилагодити функцији 
заштите од аерозагађења. У избору материјала избегавати алохтоне, инвазивне и 
алергене врсте. 
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 Комплекс пејзажно уредити и извршити озелењавање слободних површина 
аутохтоним декоративним врстама дендрофлоре, у складу са Планом 
озелењавања, микролокацијским захтевима и урбанистичким параметрима. 

 Заштиту ваздуха од загађивања спроводити на основу програма мониторинга, са 
мерним местом за праћење квалитета ваздуха, који мора бити интегрални део 
мониторинга квалитета ваздуха на подручју града Чачка. 

 Емисионе вредности у ваздух одржавати у границама прописаним Уредбом о 
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 
извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл.гласник РС”, бр. 111/15). 

 Обезбедити доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха. 

 За случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздух, 
применити техничко - технолошке мере заштите, како би се концентрације 
загађујућих материја свеле у законом прописане вредности. 

 У циљу спречавања еманације гасова непријатних мириса и аеросола, посебно за 
време изразито сушног периода, или услед доминантних ветрова одређеног правца, 
примењивати мере које ће довести до редукције мириса. 

 На местима где се јавља највећа еманација непријатних мириса у постројењу за 
третман отпадних вода, уградити биофилтере за третман непријатних мириса. 

 Процес компостирања мора бити у складу са пројектним решењима за спречавање 
анаеробне ферментације: да има одговарајућу брзину, садржај влаге од 50 до 60% 
и контролисани проток ваздуха. 

 Формирати појас самосталних зелених површина у функцији заштите и раздвајања 
намене простора. 

 У зонама комуналних и комерцијалних делатности интегрисати зелене површине. 
Избор садног материја прилагодити санитарно-хигијенским функцијама, 
декоративним и заштитним функцијама. 

 У циљу контроле животне средине и заштите ваздуха од загађивања, у границама 
Измена  и допуна Плана, при имплементацији и реализацији планираног постројења 
за пречишћавање отпадних вода са пратећим садржајима, компостане, комуналних 
и комерцијалних делатности потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,бр. 114/08) 
покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом 
за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину. 

3.5.3. Земљиште 

Загађење земљишта на подручју Измена и допуна Плана генералне регулације је  могуће 
у случају испуштања нетретираних отпадних вода,просипања штетних материја (нафте, 
нафтних деривата, уља, хемикалија), у случају неконтролисаног одлагања отпадних 
материја, али и у случају појаве ерозије приликом земљаних радова при постављању 
објеката у оквиру постројења за пречишћавање отпадних вода и изградњи колектора. 
Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта (систем 
заштите земљишног простора) и његово одрживо коришћење, које се остварује применом 
мера системског праћења квалитета земљишта: 

 праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта; 

 спровођење ремедијационих програма за отклањање последица деградације 
земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су узроковани 
антропогеним активностима; 

 обавезно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18) и подзаконским актима. 

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

- Законом о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15); 



 53 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-

КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2, 5.3 И 5.4 

 

- Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. 
гласник РС”, бр.23/94); 

- Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 
за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду 
ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10 и 30/18). 

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације:  

 Обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом 
коришћeња земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно оштетити 
функције земљишта. 

 Обавезне су мере превенције при извођењу земљаних радова и рашчишћавања 
вегетације, у смислу ограничавања на најмању могућу површину а  у циљу 
спречавања непотребне деградације станишта. 

 У поступку имплементације Плана, реализације постројења за пречишћавање 
отпадних вода, одржавати машински парк у исправном стању, у циљу спречавања 
могућности доспевања нафте, деривата и машинског уља у земљишта, површинске 
и подземне воде. Сва механизација која је присутна на градилишту ППОВ мора 
поседовати сертификате везане за заштиту животне средине. 

 У колико се на комплексу или трасама коридора налазе „дивље“ депоније 
(неконтролисано одложен отпад), обавезна је санација простора, чишћење терена 
и одвожење отпада, према условима надлежне комуналне службе. 

 При реализацији инфраструктурних траса не сме доћи до промена инжењерско-
геолошких карактеристика тла. 

 Нивелисање терена (у колико је то неопходно) извести према геодетским 
елементима. Материјал за насипање мора да задовољи геолошке и санитарне 
услове. 

 Приликом постављања цевовода и свих других радова, хумусни слој се мора 
издвојити и депоновати посебно, како би се могао вратити на првобитно место и 
искористио за затравњивање. 

 Вишак земље који остаје по завршетку радова на реализацији канализационе мреже 
и пратећих садржаја, организовано прикупити и уклонити са локације преко 
надлежног комуналног предузећа. Овако настао вишак земље има употребну 
вредност и може се предавати заинтересованим лицима ради даљег коришћења. 

 Дефинисати заштитни појас који ће представљати баријеру према реци Западној 
Морави. 

 При извођењу радова на трасама колектора и при постављању цевовода, 
применити све мере заштите да се обезбеди захтевана изолација и потпуна 
водонепропустност. 

 Сви материјали који се користе при изградњи објеката и инфраструктуре за потребе 
постројења за пречишћавање отпадних вода  морају бити стандардизовани и 
атестирани. Сви спојеви морају бити правилно, тачно монтирани, хоризонтални и 
вертикални делови у датом паду. 

 У току припреме терена за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и 
инфраструктуре, као и у току изградње, морају се применити све мере заштите и 
спречавања утицаја на пољопривредне површине у окружењу. 

 Цевоводска мрежа (водоводска и канализациона), мора бити изолована и у 
потпуности непропусна, заштићена од подлокавања, плављења и нестабилности 
како се не би изазвало њено померање или додатно оптерећење. 

 Обавезно је управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом 
(„Сл.гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18) и подзаконским актима на подручју 
Измена и допуна Плана, према Плану управљања отпадом које подразумева 
прикупљање, примарну селекцију, транспорт и одлагање отпада преко надлежног 
комуналног предузећа. 

 Сав настали грађевински шут контролисано одлагати до евакуације са локације, а у 
случају појаве уситњеног, запрашеног материјала применити меру заштите од 
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развејавања и подизање прашине ветром-микролокацију са таквим материјалом 
прекрити фолијом. У случају појаве олујног ветра, привремено обуставити радове и 
предузети мере заштите. 

 На планском подручју и непосредном окружењу, забрањено је формирање 
одлагалишта вишка материјала. Забрањено је формирање одлагалишта у 
приобаљу реке Западне Мораве, Атеничке и Трнавске река, инфраструктурних 
коридора, на комплексу постројења и трасама колектора. Сав вишак материјала од 
рашчишћавања терена одлагати, према условима надлежног комуналног 
предузећа. 

 Носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник, 
обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног 
загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика 
по животну средину и трошкове уклањања штете нанете животној средини. 

 У случају да се будућим активностима на комплексу ППОВ и локацији компостане  
утиче на загађивање околног замљишта, Носилац пројекта/оператер појединачних 
пројеката, потенцијалних загађивача у обавези је да изради извештај о стању 
земљишта који мора бити издат од стране стручне организације, акредитоване за 
узорковање и испитивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду. 
Носилац пројекта који деградира животну средину дужан је да изврши ремедијацију 
или санацију деградиране животне средине, у складу са пројектима санације и 
ремедијације на које ресорно Министарство даје сагласност. 

 У случају да се током радова наиђе на објекте археолошког карактера, тј. споменике 
културе, Носилац Пројекта је дужан да одмах обавести надлежан Завод за заштиту 
споменика културе, односно предузме све мере како се налаз не би оштетио или 
уништио до доласка овлашћеног лица. 

 У циљу контроле животне средине и заштите земљишта од загађивања, у границама 
Измена и допуна Плана, при имплементацији и реализацији планираних објеката и 
садржаја потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,бр. 114/08) покренути поступак 
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на 
животну средину. 

3.5.4. Заштита и унапређење природе, биодиверзитета, предела и пејзажа 

Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности 
као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности, економских и 
друштвених развојних планова, програма, пројеката са одрживим коришћењем 
обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних екосистема и 
природне равнотеже.  

Према Решењу о условима заштите природе 03бр.020-357/2 од 21.02.2019. године, Завода 
за заштиту природе Србије, и на основу увида у Централни регистар заштићених природних 
добара Србије, утврђено је да у обухвату Измена и допуна Плана генералне регулације 
нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених 
еколошких значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке 
мреже Републике Србије, као ни евидентираних природних добара. Западна Морава са 
приобалном вегетацијом у границама Измена и допуна Плана, има улогу регионалног 
еколошког коридора еколошке мреже РС. Планиране делатности нису у супротности са 
донетим прописима и документима из области заштите природе. 

Мере заштите природе ће се спроводити у складу са: 

- Законом о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10,14/16 и 95/18-
др.закон); 

- Законом о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18); 
- Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима 

станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним 
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типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл.гласник РС“, 
бр.35/10); 

Смернице и мере заштите којих се треба придржавати: 

 Активним мерама заштите очувати и унапредити природне и полуприродне 
елементе еколошког коридора Западне Мораве и притока (Атеничке и Трнавске 
реке) у складу са предеоним и вегетацијским карактеристикама подручја. 

 Ако се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко - палеонтолошког 
и минеролошко - петролошког типа, обавеза је да се радови одмах прекину и о томе 
обавести ресорно Министарство, односно надлежни завод за заштиту природе.  

 Предвидети потпуно инфраструктурно опремање по највишим еколошким 
стандардима. 

 У поступку имплементације планског документа, односно при реализацији 
планираних пројеката у еколошким зонама, све деградиране површине и локације 
на којима је било билокаквих интервенција и извођење грађевинских и других 
радова, морају се одмах по завршетку истих, санирати и ревитализовати.  

 Општа мера унапређења пејзажних вредности на подручју Измена и допуна Планаје 
формирање одговарајућих заштитних зелених појасева дуж граница ППОВ, 
компостане, корита Западне Мораве, Атеничке и Трнавске рекеи саобраћајница. 

 При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, и врсте које су 
детерминисане као алергене. 

 Стабла у близини и у границама Измена и допуна Плана обезбедити од оштећења 
која могу настати услед манипулације грађевинским машинама, транспортним 
средствима и др. 

 Предвидети максимално очување и заштиту околног земљишта, високог зеленила и 
вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабла). 

 На местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних 
система који формирају баријере за миграцију врста, обезбедити техничко-
технолошка решења за неометано кретање дивљих врста. 

 Формирати и одржавати травну вегетацију по целокупној површини планираног 
насипа. 

 Носилац Пројекта је у обавези да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине 
уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација. 

 У циљу контроле животне средине при имплементацији и реализацији планираних 
намена потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,бр. 114/2008) покренути поступак 
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на 
животну средину. 

3.5.5. Нејонизујуће зрачење 

Заштита од нејонизујућих зрачења  обухвата услове и мере заштите здравља људи и 
животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, односно електромагнетног 
зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере 
и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора. Заштита од нејонизујућег 
зрачења спроводиће се у складу са одредбама: 

- Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр.36/09). 

Смернице и мере заштите од нејонизујућег зрачења:  

 Поштовати правила дефинисана планом вишег реда у погледу избора локације и 
услова при евентуалном захтеву за постављање извора нејонизујућег зрачења, са 
посебним освртом на намену становања у окружењу и очекивану повећану 
фрекфенцију људи на локацији планског обухвата, сходно намени простора. 
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 Обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и 
контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења. 

 У циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља становништва од 
извора нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту 
животне средине и здравља становништва, потребно је покретање поступка процене 
утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и 
доношење одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја на животну средину 
за планиране пројекте потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења. 

3.5.6. Бука и вибрација 

Емисија буке и вибрација ће пратити све радове у току реализације планираних 
делатности, односно при уређивању терена, изградњи ППОВ пратећих садржаја и 
инфраструктуре. У свим фазама реализације планираних пројеката користиће се 
механизација која је извор буке и вибрација.Како би негативни утицаји буке у фази 
реализације били сведени у границе прихватљивости, морају се поштовати смернице и 
мере превенције, спречавања, отклањања и заштите од штетних ефеката буке по живот и 
здравље локалног становништва у зонама утицаја и квалитета животне средине окружења.  

Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се у складу са: 

- Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 
88/10); 

- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Сл. гласник РС”, бр.75/10); 

- Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 
72/10); 

- Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 
буке („Сл. гласник РС”, бр.72/10); 

Смернице и мере заштите од буке и вибрација 

 Носиоци пројеката који у обављању делатности емитују буку, одговорни су за сваку 
активност којим се проузрокује ниво буке виши од прописаних граничних вредности. 

 При извођењу радова на подручју Измена дела Плана, свако градилиште мора бити 
обезбеђено тако да се смање и минимизирају утицаји појаве и трајање буке (за 
случај интензивних радова и ангажовање тешке механизације у дужем временском 
периоду треба поставити заштитне баријере за смањење негативних утицаја 
интензитета буке). 

 Омогућити исправан рад опреме и уређаја, спровођењем превентивног одржавања 
у складу са препорукама произвођача, и на тај начин обезбедити да ниво буке буде 
у складу са пројектованим вредностима. 

 Обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/или природних) према 
зонама утицаја. 

 Планирати пејзажно обликовање и уређење линеарног, заштитног зеленила 
(обостраног) у зони саобраћајница, избором аутохтоних врста. 

 Избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима, у складу са 
пејзажним и еколошко-биолошким захтевима. 

 Извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при прописаним 
условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за заштиту од буке 
(атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

 Мерење буке врше стручне организације, овлашћене од стране ресорног 
министарства задуженог за послове заштите животне средине које уједно и 
прописује услове и методологију мерења буке. 

 У циљу контроле животне средине и заштите подручја, становништва и екосистема 
од прекомерне буке, у границама Измена и допуна Плана, при имплементацији и 
реализацији планираних делатности, постројења за пречишћавање отпадних вода 
и компостане потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/5263
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
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је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,бр. 114/2008) покренути поступак 
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на 
животну средину.  

3.5.7. Управљање отпадом 

Мере управљања отпадом дефинисане су на основу смерница из докумената вишег реда 
као и на основу процењене количине и карактера отпада који ће настајати на подручју 
Измена и допуна Плана. Концепт управљања отпадом на подручјуИзмена и допуна Плана 
мора бити заснован на укључивању у систем локалног концепта управљања отпадом, 
преко Локалног плана управљања отпадом града Чачка, као и на примени свих неопходних 
организационих и техничких мера којима би се спречили потенцијални негативни утицаји 
на квалитет животне средине. 

Депоновање отпада на територији града Чачка је до 2012. године решавано 
неконтролисано, на несанитарној депонији.Садашње управљање чврстим комуналним 
отпадом спроводи се употребом изграђене трансфер станице. Сакупљени отпад се из 
града довози до трансфер станице, пребацује у велике контејнере и припрема за даљи 
транспорт до санитарне депоније „Дубоко“ - Ужице. ЈКП „Комуналац“ прикупља и 
транспортује отпад до трансфер станице, а остало је у ингеренцији  РП „Дубоко“ - Ужице. 

Управљање отпадом на подручју Плана мора бити део интегралног управљања отпадом 
на локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у складу са: 

- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10,14/16 и 95/18); 
- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр.36/09); 
- Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, бр.92/10); 
- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник 

РС” бр.56/10); 
- Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 

(„Сл. гласник РС”, бр.92/10); 
- Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за 

његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.17/17); 
- Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 

упутством за његово попуњавање(„Сл. гласник РС”, бр.7/20); 
- Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 

третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије („Сл. гласник РС”, бр.98/10); 

Смернице и мере управљања отпадом: 

 Обавезно је сакупљање, разврставање и безбедно одлагање отпада који настаје на 
планском подручју у оквиру сваке појединачне функционалне целине, локације, 
односно сваког појединачног пројекта, у складу са наменом простора и Планом 
управљања отпадом. 

 Забрањено је одлагање и депоновање свих врста отпада ван простора опредељених 
за ту намену, на Планском подручју, непосредном и ширем окружењу. 

 Да би се спречили и ублажили утицаји настанка отпада током извођења радова и 
изградње, обавеза је да се све врсте и категорије отпада и отпадних материјала 
(комунални отпад, грађевински материјал, метални отпад, пластика, папир, отпадне 
гуме и остали отпад који може настати), у складу са Законом о управљању отпадом 
(„Сл гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)) и подзаконским актима из 
ове области, сакупља, разврстатава и одлаже на за то предвиђену и обележену 
локацију.  

 Грађевински отпад и вишак земље, који ће настајати при имплементацији планских 
решења, организовано прикупљати према условима надлежног комуналног 
предузећа и уклањати у складу са важећом Одлуком органа локалне самоуправе; 
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 Поступање и управљање комуналним и неопасним отпадом вршиће се преко 
надлежног комуналног предузећа/овлашћеног оператера који поседује дозволу за 
управљање комуналним и неопасним отпадом, у складу са законском регулативом. 

 Комунални отпад, којиће настајати на локацији ППОВ као последица боравка 
запослених одлагати у контејнере са поклопцем.Евакуацију из комплекса 
вршитинаконтролисанначин, према условима  надлежног комуналног преузећа, што 
морабити потврђено Уговором о пружању услуга. 

 Са отпадним материјама које настају у процесу пречишћавања отпадних вода, а које 
имају карактер опасних материја (отпадна уља прикупљена у мастолову) поступати у 
складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, 36/09, 88/10, 14/16  и 
95/18 (др.закон)). Даљи третман уступити овлашћеном оператеру, уз евиденцију и 
Документ о кретању опасног отпада. 

 Отпад настао у фази механичког предтретмана отпадних вода на грубим и финим 
решеткама, прикупљати у контејнеру до преузимања од стране овлашћеног 
оператера који поседује дозволу за управљање отпадом на даљи третман, 
узевиденцију и Документ о кретању опасног отпада. 

 Обавезно је посебно поступање са опасним отпадом, у складу са законском 
регулативом, за сваки планирани пројекат појединачно. 

 У обухвату Измена и допуна Плана генералне регулације није дозвољено спаљивање 
отпада и других горивих материјала. 

 Обавезно је попуњавање Документа о кретању отпада у складу са Правилником о 
обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл.гласник 
РС” бр. 114/13), односно попуњавање Документа о кретању  опасног отпада у складу 
са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног 
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање 
(„Сл.гласник РС” бр. 17/17). 

 У циљу контроле животне средине у границама Плана, при имплементацији и 
реализацији планираних пројеката, објеката, површина и инфраструктуре потребно 
је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”,бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на 
животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези 
доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину. 

3.5.8. Мере заштите од удеса и удесних  ситуација  

На планском подручју постоји вероватноћа појаве удесних ситуација. У свим фазама 
имплементације Плана обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања узрока, 
контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите водотока Западне 
Мораве, Атеничке и Трнавске реке, животне средине и здравља људи. 

Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом јављања су: 

 пуцање/оштећење цеви колектора које доводе отпадне воде на постројење за 
пречишћавање; 

 диверзије -  упуштање технолошких отпадних вода које одступају од пројектованих 
вредности у систем за пречишћавање без претходног третмана ; 

 нестанак електричне енергије; 

 механички квар опреме на постројењу; 

 просипање, изливање и процуривање нафте, нафтних деривата, уља и хемикалија; 

 природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве,мразеве,ерозију и клизишта 
идр.); 

Заштита од удеса и удесних ситуација на подручју Плана спроводиће се у складу са: 

- Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18); 
- Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл. Гласник РС”, бр. 87/18); 
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- Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара(„Сл. Гласник РС”, бр. 3/18); 

Мере заштите животне средине и одговор на удес: 

 При реализацији планираних пројеката, а у случају процуривања нафтних деривата, 
уља и мазива, обавезно је одмах спровести мере одговора на удес, у складу са 
захтевом удесне ситуације.У циљу адекватног управљања заштитом од удесних 
ситуација, обавезан је план заштите од удеса са мерама за одговор на удесну 
ситуацију за сваки пројекат посебно. 

 Редовно вршити контролу исправности инсталација, опреме, сировина, како би се 
минимализовао ризик од акцидентних ситуација. 

 У случају пуцања цеви колектора који доводе отпадне воде на постројење, потребно 
је одмах приступити отклањању узрока акцидента, (замену оштећеног дела 
колектора), спречити  даљи продор отпадних вода у земљиште, површинске и 
подземне воде и извршити санацију терена. Превентивна мера заштите је избор 
цеви за колектор које морају бити атестиране, односно морају испуњавати захтеве 
за предметну намену, чиме ће се ризик од удеса спречити и минимизирати. 

 За случају постојања опасности намерног (диверзија), ненамерног/случајног  
упуштања технолошких отпадних вода у систем за пречишћавање, без претходног 
третмана, успоставити систем контроле и сталног надзора. У случају тако насталог 
удеса, спровести мере санације система, у складу са техничко-технолошким 
захтевима и процедурама. 

 У случају квара на постројењу за пречишћавање отпадних вода и/или нестанка 
електричне енергије, престанак рада може изазвати еманацију непријатних мириса 
у атмосферу и испуштање непречишћених отпадних вода у реципијент-реку Западну 
Мораву. Удесна ситуација ове категорије представља опасност великог ризика по 
водене екосистеме Западне Мораве, здравље становништва низводно од излива и 
стање животне средине. Сталном контролом и надзором над технолошким 
процесом, опремом, уређајима и инсталацијама и обучени оператери система, 
представљају превенцију удеса. 

 У комплексу ППОВ, за потребе напајања постројења електричном енергијом, 
обавезан је резервни, допунски, алтернативни извор електричне енергије (дизел 
агрегат). 

 Обавеза Носиоца пројекта је да примени све мере заштите при раду са 
хемикалијама које се користе за пречишћавање у ППОВ. Хемикалије складиштити у 
добро затвореној амбалажи, упроветреном простору. 

 У случају цурења хемикалија, одговор на удес обухвата: обавештавање одговорног 
лица, облачење заштитне опреме, збрињавање повређених (ако има), спречавање 
даљег цурења и истицања хемикалије, сакупљање хемикалија и паковање као 
опасни отпад, санација контаминираног места. 

 Све електроинсталације контролисати и одржавати у исправном стању, по 
успостављеној динамици контроле, према Законским прописима. 

 Сви цевоводи и инсталације морају бити осигурани од случајног оштећења и 
обезбеђени на прописани начин. 

 Ватрогасна опрема мора бити у увек приправности за дејство. Обавезан је дневни 
визуелни преглед опремe и редовна контрола, у складу са Законом о заштити од 
пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15). 

 У комплексу постројењазапречишћавањеотпаднихвода, морају бити обезбеђени 
прописни противпожарни путеви који омогућавају безбедан приступ свим објектима. 
Приступ хидрантима и пролаз противпожарним путевима не сме бити блокиран; 
Приступ средствима за гашење пожара мора бити слободан. 

 Обавезна је обученост запослених да се у случају настанка удеса: адекватно 
реагује, осигура брзо опажање ситуације која се разликује од очекиване, обезбеди 
брзо алармирање надлежних и одговорних служби и лица која организују акцију 
ефикасног локализовања и санирања последица, је врло важан предуслов како за 
настанак, тако и за спречавање ширења удеса. 
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 Обавезно је редовно одржавање и контрола исправности опреме, средстава, 
инсталација у објекту, делуобјектаукомесеодвијаделатност и комплексу, при чему се 
остварују превентивне мере заштите од удесних ситуација. 

 При реаговању у случајевима опасности, обавезно је коришћење адекватне 
заштитне опреме (заштитно одело, обућа, наочаре, рукавице, маске). 

 Успостављање система алармирања представља врло ефикасну меру која може да 
осигура хитну и адекватну реакцију у случају оперативних кварова или несрећа. 

 У случају пожара, потребно је обавестити одговорна лица, Сектор за ванредне 
ситуације, Министарство унутрашњих послова, службу хитне помоћи и јавност. 

 У случају пожара или друге удесне ситуације, уколико је то могуће, пружити прву 
помоћ повређенима и евакуисати их на безбедну удаљеност. 

 Ако пожар не може да се угаси сопственим снагама, затворити врата и удаљити се 
до доласка професионалне ватрогасне јединице. 
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4.0. Смернице за ниже хијерархијске нивое 

Еколошка процена Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у 
Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 представља основ за вредновање простора 
при избору Пројекта и предлога мера за заштиту животне средине, а у циљу даљег 
одрживог развоја. 

Обавезујућа смерница Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза Носиоца 
Пројекта да се надлежном органу обрати Захтевом за одлучивање о потреби процене 
утицаја на животну средину. 

У складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС",бр. 114/08), потребно је покренути поступак процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о 
поступку процене утицаја на животну средину, односно одлуке о изради/не изради Студије 
о процени утицаја на животну средину. 
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5.0. Програм праћења стања животне средине у току спровођења 
Плана (мониторинг) 

Основни циљ мониторинг система је да се обезбеди, правовремено реаговање и 
упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и потпунији увид у 
стање основних чинилаца животне средине и утврђивање потреба за предузимањем 
додатних мера заштите, у зависности од степена угрожености и врсте загађења. Програм 
праћења стања животне средине (мониторинг) има за циљ да обезбеди праћење утицаја 
на природу и животну средину у обухвату Измена планског документа, дефинисаних овом 
Стратешком проценом и реализацију услова и мера заштите у току спровођења Плана. 

Методологија, учесталост мерења, обавезе надлежних органа и друга питања везана за 
мониторинг програм, биће дефинисани посебним програмима за сваки појединачан 
пројекат, у току спровођења плана. Мониторинг стања животне средине се врши 
систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања животне средине, 
што обухвата праћење природних услова и фактора утицаја, односно праћење промена 
стања и карактеристика природе и животне средине у анализираном простору. Циљеви 
мониторинга (праћења стања) животне средине на подручју Плана су: 

 заштита здравља становништва, 

 заштита вода реке Западне Мораве, Атеничке и Трнавске реке, заштита подземних 
вода и површинских вода осталих водотокова, 

 очување квалитета земљишта, 

 очување квалитета ваздуха, 

 стварање услова за оцењивање стања животне средине на подручју Измена и 
допуна Плана на основу резултата мерења. 

Мониторинг животне средине на подручју Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2., 5.3. и 5.4.обухвата Програм 
мониторинга (праћења стања) животне средине: 

 праћење квалитета и количина отпадних вода, 

 праћење ефикасности пречишћавања, односно квалитета и количина пречишћених 
отпадних вода, 

 праћење квалитета воде реке Западне Мораве, 

 праћење квалитета вода осталих водотокова, 

 праћење квалитета земљишта, 

 праћење нивоа буке, 

 мониторинг отпада 

 праћење квалитета ваздуха. 

Резултати мониторинга су основ за оцену стања природне и животне средине на подручју 
Измена и допуна Плана генералне регулације.Програм праћења стања животне средине, 
мониторинг, дефинисан је Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 
135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16 и 95/18) и реализује 
преко акредитованих лабораторија, а извештаји о резултатима мониторинга морају бити 
доступни надлежној еколошкој инспекцији и јавности. 

Програм праћења квалитета отпадних и пречишћених вода,се врши у циљу 
оцењивања квалитета свих отпадних вода.Услови испитивања квалитета воде (параметри, 
учесталост) из постројења за пречишћавање отпадних вода и компостане биће прописани 
Водном дозволом, у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр.67/11,48/2 и 1/16). 
Носилац пројекта је у обавези да: 

 прати квалитет и карактеристике отпадних вода које се доводе на постројење за 
пречишћавање отпадних вода; 

 прати квалитет пречишћених отпадних вода по изласку из постројења за 
пречишћавање отпадних вода, а пре упуштања у реципијент, реку Западну Мораву; 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
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 пратити количине отпадних вода из постројења за пречишћавање отпадних вода 
које се упуштају у реципијент, реку Западну Мораву; 

 прати квалитет и количину атмосферских вода које се упуштају у Атеничку и 
Ттнавску реку; 

 врши редовну контролу и надзор над функционисањем канализационог система. 

Носиоци планираних пројеката су у обавези да обезбеде континуално праћење количине и 
протока отпадних вода које се испуштају у реципијент након пречишћавања. Мониторинг 
отпадних вода се утврђује у поступку процене утицаја на животну средину.  

Програм праћења квалитета подземних вода, узони комуналне делатности, у комплексу 
постројења за пречишћавање отпадних вода и компостане, редовно, два пута годишње, 
вршити анализу узорака подземних вода.Испитивање квалитета подземних вода обухвата 
следеће параметре:  

 опште параметре (температура воде, боја, мирис, pH, мутноћа, растворени 
кисеоник, суспендоване материје, специфична проводљивост); 

 специфичне параметре (суви остатак, хемијска потрошња кисеоника, биохемијска 
потрпшња кисеоника, потрошња перманганата, олово, цинк, садржај минералних 
уља). 

Испитивани параметри морају да задовоље критеријуме прописане Уредбом о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр.50/12).Мониторинг квалитета 
подземних вода се утврђује у поступку процене утицаја на животну средину. 

Мониторинг квалитета ваздуха, врши се у циљу утврђивања концентрација загађујућих 
материја у ваздуху. Мерна места за праћење квалитета ваздуха на подручју Измене и 
допуне Плана генералне регулације организовати тако да представљају релевантне тачке 
за зону утицаја, што ће бити дефинисано у поступку процене утицаја на животну средину 
за планирани пројекат. Мониторинг квалитета ваздуха вршити у складу са Законом о 
заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09 10/13). 

У складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 
гласник РС” бр. 11/10, 75/10 и 63/13): 

 у зони комуналне делатности, односно комплексу постројења за пречишћавање 
отпадних вода и локацији компостане, једанпут годишње измерити концентрације 
сумпорводоника и амонијака који могу настајати као нуспродукт разградње 
органских материја; 

 измерене вредности упоредити са дозвољеним концентрацијама; у случају 
прекорачења дозвољених вредности, предузети адекватне мере; измерене 
вредности, мерене на границама комплекса постројења, у испитиваном узорку 
ваздуха (24h) не смеју прекорачити следеће вредности: 

 амонијак:                100g/m3 

 водониксулфид:    150g/ m3 

Мониторинг квалитета земљишта, обухвата праћење промена у морфологији и физичким 
карактеристикама терена које могу представљати предуслов за настанак ерозије и 
клизишта као и праћење стања загађености на локацијама које су изложене потенцијалној 
контаминацији. Мониторинг земљишта представља основ за спровођење поступка 
рекултивације по завршетку радова на уређењу локације, санације и потенцијалне 
ремедијације у случају удесног загађења земљишта. 

Мониторинг нивоа букеје потребно вршити у зони најближих стамбених  објеката где је 
утицај буке највећи. Потреба за мониторингом буке се утврђује у поступку процене утицаја 
сваког планираног пројекта на животну средину. Мониторинг буке вршиће се у складу са 
Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 88/10) и 
важећим подзаконским актима. 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml
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Мониторинг животне средине на подручју Измена и допуне Плана мора бити интегрални 
део мониторинга града Чачка, у складу са захтевима за рекултивисане површине, а према 
усвојеном плану мониторинга. 

5.1. Права и обавезе надлежних органа 

Стратешка процена утицаја на животну средину (Извештај о СПУ) представља механизам 
којим се обезбеђује одржива и еколошки прихватљива заштита простора и животне 
средине, у току измена и допуна планског документа којим се планира реализација 
планираног постројења за пречишћавање отпадних вода, компостане и осталих 
делатности, односно у току припреме, израде и имплементације Измена и допуна Плана 
генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2., 5.3. и 
5.4. 

Процена утицаја стратешког карактера представља комплексан и целовит процес и 
поступак који омогућава и обезбеђује укупно сагледавање важећег планског докумената и 
предлог за његову измену, са аспекта заштите природе, заштите заштићених подручја и 
животне средине и даје могућност за усвајање најприхватљивијих планских решења са 
предлогом услова и мера којима ће заштита животне средине бити остварена на оптималан 
и прихватљив, али рационалан начин. 

У процесу стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2., 5.3. и 5.4., у складу са Законом 
о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 88/10) и Законом о планирању 
и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09,64/10,24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) дефинисане су обавезе надлежних органа и носиоца 
планираних пројеката. 

Обавезе надлежног органа за припрему планског документа и надлежног органа за 
послове животне средине: 

 надлежни орган задужен за припрему Измена и допуна Плана је у обавези да органу 
надлежном за заштиту животне средине, заинтересованим органима и 
организацијама достави на мишљење Извештај о Стратешкој процени утицаја 
Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2., 5.3. и 5.4; 

 надлежни орган задужен за припрему Измена и допуна Плана је у обавези да, пре 
упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени 
утицаја, обезбеди учешће јавности и заинтересованих органа и организација у 
разматрању Извештаја о Стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана 
генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2., 5.3. 
и 5.4. и изради Извештај о учешћу јавности и заинтересованих органа и организација; 

 надлежни орган задужен за припрему Измена и допуна Плана обавештава јавност о 
начину и роковима увида у Извештај о Стратешкој процени утицаја, времену и месту 
одржавања јавне расправе и начину достављања мишљења; 

 надлежни орган задужен за припрему Измена и допуна Плана израђује Извештај о 
учешћу заинтересованих органа, организација и јавности са свим мишљењима, 
мишљењима изјављеним у току јавног увида и јавне расправе о Плану и Извештају о 
Стратешкој процени; 

 надлежни орган задужен за припрему Измена и допуна Плана, органу надлежном за 
послове заштите животне средине доставља Извештај о Стратешкој процени са 
Извештајем о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине, по добијању Извештаја о 
Стратешкој процени са Извештајем о учешћу заинтересованих органа, организација 
и јавности, може прибавити мишљење других овлашћених организација и стручних 
лица или образовати стручну комисију за оцену Извештаја о Стратешкој процени 
Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2., 5.3. и 5.4.; 
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 надлежни орган за послове заштите животне средине врши оцену Извештаја о 
Стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница 
– Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2., 5.3. и 5.4.; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине даје сагласност на Извештаја 
о Стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница 
– Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2., 5.3. и 5.4.; 

 надлежни орган задужен за припрему Измена и допуна Плана не може упутити План 
у даљу процедуру усвајања без сагласности на Извештај о Стратешкој процени 
утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку 
за урбанистичке целине 5.2., 5.3. и 5.4.; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине дужан је да омогући доступност 
информација о животној средини. 

Обавезе носиоца планираних пројеката, односно планираних активности:  

 носиоци планираних пројеката, односно планираних активности на планском 
подручју, по усвајању Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница – 
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2., 5.3. и 5.4.и исходовању Информације 
о локацији, у обавези су да покрену поступак процене утицаја на животну средину за 
сваки пројекат појединачно, подношењем Захтева за одлучивање о потреби процене 
утицаја на животну средину/Захтева за одређивање обима и садржаја, у складу са 
Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС, бр”.135/04 и 36/09) и 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС”,бр. 114/08); 

 на основу решења о потреби процене утицаја на животну средину, носилац 
планираних пројеката, односно активности дужан је да испоштује процедуру на овом 
хијерархијском нивоу; 

 носилац планираних пројеката, односно активности, дужан је да све мере превенције, 
санације, спречавања, контроле, заштите, еколошке компензације и мониторинга 
животне средине, прописане у процедури процене утицаја, примењује и поштује; 

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

5.2. Поступање у случају неочекиваних негативних утицаја 

Ако у било којој фази имплементације Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2., 5.3. и 5.4., реализацији 
планираних активности, односно пројеката, дође до појаве непредвиђених или 
неочекиваних утицаја који могу имати значајне негативне ефектe на животну и друштвену 
средину, неопходно је да се поступак стратешке процене утицаја на животну средину 
понови, односно изврши анализа узрока, ефекат утицаја и изврши процена настале 
еколошке штете у животној средини. 
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6.0. Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради Стратешке 
процене утицаја 

Приказ примењене методологије 

Основни методолошки приступ израде и садржај Стратешке процене утицаја на животну 
средину (Извештаја о СПУ) дефинисан је Законом о Стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10). За поступак процене утицаја и 
израду Стратешке процене утицаја (Извештаја о стратешкој процени) на животну средину 
Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4, коришћена је методологија процене животне средине 
„Rapid Urban Environmental Assessment” са елементима еколошког вредновања за 
просторни и урбани развој „MeV Urban Environmental Assessment” модел: 

 прикупљање информација и података о простору,  

 вредновање стања према могућим, очекиваним и процењеним утицајима,  

 приказ и процена утицаја предложених варијантних решења, 

 дефинисање мера заштите животне средине и програма мониторинга, 

 интеграција и имплементација смерница стратешке процене утицаја у План. 

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

 просторни обухват утицаја, 

 вероватноћа појаве потенцијално негативних утицаја, 

 трајање, учесталост и могућност понављања утицаја, 

 могућност међусобног заједничког деловања више различитих утицаја из једног или 
више извора. 

За процену ризика за стање осетљивих и повредивих медијума животне средине, пре свега 
и нарочито подземних вода, земљишта, форланда Западне Мораве и Атеничке реке, 
коришћене су и методе дате у препорукама и упутствима Светске здравствене 
организације (WHO). 

Стратешка процена утицаја се ради у фази усвојене Одлуке о изради Плана, и Нацрта 
Плана за вредновање могућих варијантних решења и избор најбоље понуђене варијанте 
са аспекта заштите и побољшања квалитета животне средине у границама Плана, очувања 
здравља становништва, заштите културних добара, природних и предеоно-пејзажних 
вредности подручја. 

Тешкоће приликом израде Стратешке процене утицаја на животну средину 

У процесу израде Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана 
генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 - 
Извештаја о СПУ,  нису уочене битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене 
утицаја стратешког карактера Измена и допуна Плана генералне регулације на животну 
средину. За оцену стања животне средине извршена је процена, на основу увида на терену, 
услова надлежних институција и имаоца јавних овлашћења, постојеће просторно-планске 
документације, природних карактеристика просторно - еколошке целине, као и података 
постојеће студијске, пројектне и друге доступне документације.  
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7.0. Приказ начина одлучивања за избор предложеног Плана 

У складу са Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука 
УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14,145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), донета је Одлука о изради Измена и допуна дела плана 
генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ за урбанистичке целине 5.2 (становање 
средње густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна 
Морава) („Сл. лист Града Чачка“, бр. 27/18) и Решење о приступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Измена и допуна дела плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-
150ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава) бр. 350-25/2018-IV-2-01 
од 27.11.2018. године, којим је утврђена обавеза израде Стратешке процене утицаја Плана 
на животну средину - Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и 
допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 
5.2, 5.3 и 5.4. 

У складу са Решењем, приступило се изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину Измене и допуне Плана паралнно са израдом Нацрта Измена и допуна Плана 
генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4. 

Стратешка процена утицаја је текла паралелно са израдом Нацрта Плана, а Извештај о 
Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину представља саставни део Плана. 

Обавезујуће смернице Стратешке процене утицаја (Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину) за нижи хијерархијски ниво је обавеза носиоца 
пројеката, да за планирани пројекат, пред надлежним органом градске Управе града Чачка, 
покрене поступак процене утицаја Захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на 
животну средину за планирану санацију и рекултивацију депоније, у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које 
се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС",бр. 114/08). 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/50369
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8.0. Закључци о Стратешкој процени утицаја на животну средину 

Стратешка процена утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне 
регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4, је процес 
који ће обезбедити:  

 приказ утицаја планираних намена и садржаја на стање и вредности животне 
средине у границама обухвата Плана и непосредном окружењу; 

 имплементацију обавезујућих еколошких смерница, мера превенције и спречавања 
негативних утицаја као и план мера заштите и мониторинга животне средине у 
Плану детаљне регулације; 

 примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације 
Плана, односно у поступку реализације планираних пројеката на нижем 
хијерархијском нивоу 

Изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 приступило се на основу 
Решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна 
дела плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ за урбанистичке целине 5.2 
(становање средње густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 
(река Западна Морава) бр. 350-25/2018-IV-2-01 од 27.11.2018. године. 

Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4, интегрише еколошке, социјално-
економске и био-физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује 
активности различитих интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, 
од интереса за вредности и квалитет животне средине. Анализа и процена потенцијалних 
утицаја стратешког карактера превентивно делује у смислу спречавања еколошке штете у 
простору планског документа, директно и шире просторне целине индиректно.  

На нивоу Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 процењени су потенцијални утицаји планираних намена 
и ефекти на животну средину, укључена је јавност и заинтересоване институције и имаоци 
јавних овлашћења у процес одлучивања, а приликом доношења коначне одлуке биће узети 
у обзир добијени резултати и укључени у Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана.  

На основу вредновања Нацрта Плана процењује се да планиране намене и 
имплементација Плана неће импликовати битне неповољне, еколошки неприхватљиве 
ефекте по природне вредности и животну средину. Такође разраду Плана пратиће обавеза 
или одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја за све пројекте за које се 
утврди да постоји могућност изазивања негативних утицаја на стање у простору, стање 
природних вредности, заштићених природних вредности, и културних добара, стање 
животне средине и здравље становника. 

Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4 (Извештај о Стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину) представља саставни део Плана. Услови заштите 
животне средине прописани Стратешком проценом утицаја су саставни део информације 
о локацији и локацијских услова. 



 69 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-

КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2, 5.3 И 5.4 

 

9.0. Други подаци од значаја за Стратешку процену утицаја 

Нема других података који би били од значаја за Стратешку процену утицаја на животну 
средину Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 
урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4.
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ПРИЛОЗИ



 

 
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2, 5.3 И 5.4 

 

 

Прилози: 

 Одлука о изради Измена и допуна дела плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 
50-150ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава) („Сл. лист Града 
Чачка“, бр. 27/18); 

 Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и 
допуна дела плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ за урбанистичке 
целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 (комунална 
привреда) и 5.4 (река Западна Морава) бр. 350-25/2018-IV-2-01 од 27.11.2018. 
године; 

 Завод за заштиту природе Србије, Београд, Решење 03 бр. 020-357/2 од 
21.02.2019.године; 

 Завод за заштиту споменика културе Краљево, Услови бр. 142/3 од 28.02.2019. 
године; 

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар 
„Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак, Водни услови бр. 760/1 од 20.02.2019. 
године; 

 Инфраструктура железнице Србије а.д. Београд, Услови бр. 2/2019-170 од 
08.02.2019.године; 

 Град Чачак, Градска управа за урбанизам, Група за заштиту животне средине, бр. 
501-24/2019-IV-2-01 од 01.02.2019.године; 

 Републички хидрометеоролошки завод, Београд, Хидрометеоролошки услови бр. 
922-3-12/2019. од 18.02.2019.године; 

 Електромрежа Србије а.д. Београд, Услови бр. 130-00-UTD-003-146/2019-002 од 
14.02.2019.године; 

 Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 
Београд, Услови бр. 2522-2 од 08.02.2019.године; 

 Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације Чачак, Услови 09/33 бр. 217-1638/19 од 06.02.2019.године; 

 Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну 
инспекцију, Одсек за санитарни надзор Чачак, Услови бр. 530-53-71/2019-10 од 
31.01.2019.године; 

 Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, Технички 
услови бр. 350-25/2018-IV-2-01 од 29.01.2019.године; 

 Јавно предузеће „Србијагас“, Услови бр. 07-07/5044 од 01.03.2019.године; 

 Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Регионална радна јединица „Краљево, 
Чачак“, Подручна јединица „Чачак“, Услови бр. 2019-17921/2 од 05.02.2019.године; 

 Телеком Србија, Услови бр. 65709/2-2019 од 04.03.2019.године; 

 Теленор д.о.о., Услови бр. 350-25/2018- IV-2-01 од 29.01.2019.године; 

 „Вип Мобиле“ ДОО, Услови бр. 350-25/2018-IV-2-01 од 20.02.2019. године. 

Графички прилози: 

 Еколошка валоризација простора за одрживи развој;



 

 

 


