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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне  Плана генералне регулације 
„Бела Земља“  у Ужицу 

 

Увод 

Одлуком о изради Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу 
(„Сл.лист општине града Ужица", број 45/18), Чланом 7., а на основу претходно обављеног 
поступка одлучивања у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл.гласник РС“, бр.135/04 и 88/10), утврђена је обавеза  стратешке процене 
утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у 
Ужицу. 

Подручје процене стратешких утицаја на животну средину представља део територије 
града Ужица на Белој Земљи. Границу Плана, односно подручја анализе и стратешке 
процене утицаја на животну средину чине катастарске парцеле: кп.бр.1502, 1454/1, 1458/1, 
1428/2, 1428/4, 1435/1, 1453/2, 1452/1 и 1504/1 све КО Дријетањ.  

Стратешка процена утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне 
регулације „Бела Земља“ представља механизам и начин којим се обезбеђује заштита 
природних вредности, свих чинилаца животне средине и њен укупни капацитет, здравље 
локалног становништва и свих корисника простора на еколошки прихватљив начин. 

Процес претходног вредновања простора, предмета стратешке процене утицаја на 
животну средину, са аспеката потенцијала и ограничења у простору, спроведен је у фази 
анализе захтева за измену и допуну Плана, односно у фази припреме Плана.  

Утврђивањем обавезе стратешке процене утицаја на животну средину планираних измена 
у простору Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу дефинисане су и претходне 
мере превенције и предострожности за поступак планирања, односно измену и допуну 
предметног Плана. 

У фази припреме за измену и допуну ПГР, дате су прелиминарне границе обухвата Плана 
са оквирном површином обухвата од око 30 hа. 

Поступак стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана 
генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу представља комплексан процес који 
омогућава и обезбеђује сагледавање свих потенцијалних ограничења са аспекта заштите 
простора и природних вредности, квалитета ваздуха, воде, земљишта, биодиверзитета, 
предела и пејзажних вредности, укупног капацитета животне средине и квалитета живота 
локалног становништва и свих корисника простора. На основу свеобухватног вредновања 
простора, предмета Измене Плана, непосредног и ширег окружења, могу се донети одлуке 
и предлози за избор варијантног решења Плана, као и обавезујући услови и мере којима ће 
се, на оптималан и рационалан начин, постићи максимална заштита и унапређење делова 
простора, зона, локација, који трпе или могу трпети значајније утицаје. 

Поступак процене утицаја планова и програма на животну средину и методологија 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). 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) представља усклађивање националне регулативе са европском Директивом 
2001/42/ЕC о „процени утицаја одређених планова и програма на животну средину”. Циљ 
Директиве је да обезбеди висок степен интеграције захтева за заштитом животне средине 
при изради и усвајању планова и програма и промоције одрживог развоја. Еколошка 
процена је важан инструмент за интеграцију захтева за заштитом животне средине при 
изради и усвајању планова и програма за које се установи да имају значајан утицај на 
животну средину. 

Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне Плана 
генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу, представља основу за утврђивање 
обавезујућих, хијерархијски усаглашених смерница (еколошких захтева) у поступку измене 
Плана и интегрисање мера заштите животне средине и принципа одрживог развоја у све 
фазе израде планског документа, као и дефинисање услова и решења заштите животне 
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средине за реализацију планираних измена у простору, предмету процене стратешких 
утицаја на животну средину.  

Стратешка процена (Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и 
допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу) се ради истовремено са 
израдом Измене и допуне Плана, чиме су створени услови за благовремено интегрисање 
свих захтева везаних за заштиту ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода, 
осталих природних и предеоних вредности простора, заштиту здравља и квалитета живота 
локалног становништва и свих корисника простора, у поступак израде, излагања јавности, 
усвајања и имплементације планског документа. 

Стратешка процене утицаја и процена могућих стратешких утицаја на животну средину, 
квалитет живота и здравље становништва, природне и предеоно-пејзажне вредности 
простора у границама Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у 
Ужицу, непосредног и ширег окружења обухвата: 

 анализу стања у простору и животној средини у границама предмета измене Плана, 
непосредном и ширем окружењу од значаја за поступак стратешке процене утицаја 
(анализу затеченог стања и услова у простору, анализу базе података о животној 
средини, анализу будућих трендова, и циљева заштите животне средине); 

 анализу природних карактеристика подручја измене Плана са непосредним и ширим 
окружењем од значаја за предлог интегралне заштите и одрживог коришћења; 

 анализу просторних и еколошких ограничења од значаја за поступак процене 
утицаја Измене Плана на животну средину; 

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

 анализу услова надлежних институција, имаоца јавних овлашћења и осталих 
релевантних услова и захтева за подручје Измене Плана; 

 дефинисање циљева интегралне заштите простора и животне средине за процену 
подручја измене Плана; 

 идентификацију и утврђивање еколошких елемената на анализираном подручју 
(медијума животне средине) који већ трпе извесне утицаје и за које је вероватно да 
ће на њих утицати доношење Измене и допуне Плана; 

 консултације са заинтересованим странама, органима, институцијама, имаоцима 
јавних овлашћења, заинтересованом јавношћу о обиму и обухвату анализе и 
процене утицаја планираних измена Плана на животну средину; 

 процену утицаја предложених стратешких одлука на потенцијално угрожене 
медијуме животне средине, процену кумулативних, синергетских, индиректних, 
локалних и других утицаја предложене стратешке одлуке за реализацију 
планираних активности у обухвату Измене Плана; 

 дефинисање стратешких смерница у поступку имплементације Измене и допуне 
Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу; 

 учешће јавности (стручне, остале јавности и заинтересованих појединаца) у 
поступку стратешке процене утицаја планираних измена планског документа на 
животну средину;  

 анализу захтева заинтересованих страна и заинтересоване јавности; 

 дефинисање мера којима се могу спречити, смањити или отклонити значајни 
негативни утицаја на животну средину у раним фазама процеса одлучивања; 

 дефинисање мера потенцијалне еколошке компензације; 

 дефинисање мера заштите и мониторинга животне средине; 

 вредновање подручја измене, непосредног и подручја ширег окружења са аспекта 
могућих ограничења, начина и услова коришћења простора и реализације 
планираних активности, у складу са принципима одрживог развоја (еколошка 
валоризација простора). 
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне  Плана генералне регулације 
„Бела Земља“  у Ужицу 

 

1.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја на животну 
средину Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела 
Земља“ у Ужицу  

Стратешка процена утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне 
регулације „Бела Земља“ у Ужицу је процес који ће обезбедити:  

 приказ утицаја планиране промене намене на стање и статус природних вредности 
простора и укупног капацитета и квалитета животне средине у подручју измене али и 
границама планског документа; 

 имплементацију обавезујућих еколошких смерница и мера за измене и допуне 
Плана генералне регулације; 

 поштовање смерница и примену мера заштите поптенцијално угрожених чинилаца 
животне средине, у поступку имплементације Измене и допуне Плана генералне 
регулације „Бела Земља“ у Ужицу и реализације планиране намене простора. 

Поступак Стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана 
генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу заснован је на: 

 начелу одрживог развоја – односно разматрању и укључивању битних аспеката 
животне средине, природних и створених вредности у фази Нацрта Измене и допуне 
Плана и фази усвајања измењеног Плана и утврђивању услова за заштиту и 
максимално очување квалитета и вредности животне средине, односно одрживо и 
рационално коришћење простора, као предуслова за остваривање циљева одрживог 
развоја подручја Измене Плана као дела дефинисане просторне целине; 

 начелу интегралности – које представља обавезно укључивање услова заштите 
свих чинилаца животне средине, односно услова свих заинтересованих имаоца јавних 
овлашћења у циљу контроле и одрживог коришћење простора у границама Измене и 
допуне планског документа;  

 начелу предострожности – или пажљивом планирању нове намене простора у 
функцији заштите и одрживом коришћењу простора у границама Измене и допуне 
Плана и његовом повезивању са окружењем, на начин да се спрече или смање 
негативни утицаји на природне вредности и животну средину, са свођењем на 
минимум ризика појаве негативних утицаја; 

 начелу хијерархије и координације – односно усвајања и примени обавезујућих 
општих смерница заштите животне средине и посебних мера заштите животне 
средине из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године, са 
Стратешком проценом утицаја („Сл. гласник РС”, бр. 88/10), Просторног плана града 
Ужица („Сл. лист града Ужица“, бр.22/10),  Генерални урбанистички план града Ужица 
до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, бр.22/10)  и  Плана генералне регулације 
„Бела Земља“ у Ужицу („Сл. лист града Ужица“, бр.5-3/12 и 24/16), као обавезујућих, 
што представља услов за обезбеђивање узајамне координације надлежних и 
заинтересованих органа у поступку процене утицаја стратешког карактера, израде 
Стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана и исходовање сагласности на 
Стратешку процену, кроз консултације, обавештавања и прибављања мишљења на 
Извештај о Стратешкој процени утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације 
„Бела Земља“ у Ужицу; 

 начелу јавности – као кључном делу процеса, све у циљу информисања јавности о 
планираним изменама и допунама Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу 
и могућим утицајима на животну средину, услове и квалитет живота становништва, као 
и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме Нацрта Измене и допуне 
Плана и доношење (усвајање) Измене и допуне Плана, где јавност мора, пре 
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне  Плана генералне регулације 
 „Бела Земља“  у Ужицу 

доношења било какве одлуке, као и после усвајања тако измењеног Плана, имати 
приступ информацијама које се односе на плански документ.  

1.1. Правни и плански основ Измене и допуне Плана генералне регулације 
„Бела Земља“ у Ужицу и Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну 
средину  

Правни основ Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу и 
Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину: 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 64/15) 

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник 
РС“, број 22/15) 

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

 Одлукa о изради Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу 
(„Сл. лист града Ужица", бр. 45/18). 

Плански основ за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у 
Ужицу је Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године („Сл. лист града 
Ужица", бр. 45/18), где је, као планом вишег реда, за предметно подручје утврђена израда 
Плана генералне регулације. 

За поступак стратешке процене утицаја Плана и дефинисање општих и посебних циљева и 
смерница заштите животне средине, хијерархијски, од значаја је следећа документација и 
подаци: 

 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 Ужица („Сл. лист града Ужица“, бр.22/10); 

 Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, 
бр.22/10);  

 Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу („Сл. лист града Ужица“, бр.5-3/12 
и 24/16). 

 

Услови надлежних институција, органа и предузећа, имаоца јавних овлашћења 

Завод за заштиту природе Србије, Решење 03 бр.020-164/2 од 05.02.2019.године; 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд, Водопривредни центар 
„Морава“ Ниш, Подаци са условима за измену и допуну Плана генералне регулације 
„Бела Земља“ град Ужице, бр.408/1 од 30.01.2019.године; 

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Одговор на предмет: „Захтев за 
издавање података и услова из области ваше надлежности за потребе израде Измене и 
допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу са стратешком проценом 
утицаја на животну средсину“,  бр.1756 од 06.02.2019.године; 

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Информација о измени 
постојећег допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“, бр. 17768/2018 од 
19.11.2018.године; 



  5 

 

                   

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне  Плана генералне регулације 
„Бела Земља“  у Ужицу 

 

Јавно предузеће Путеви Србије, Услови за плански документ, бр.953-1335/19-1 од 
12.02.2019.године; 

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 
Обавештење у вези са израдом Измене и допуне ПГР „Бела Земља“ у Ужицу, бр.1312-2 од 
28.01.2019.године; 

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Ужицу, Услови заштите од пожара у поступку израде Плана, 09/32 
бр.217-800/19 од 21.01.2019.године; 

Републички сеизмолошки завод, Сеизмолошки услови за План генералне регулације 
„Бела Земља“ у Ужицу, бр.02-39/2019 од 2019-01-21; 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Одељење за 
спровођење планова, Технички услови за прикључак на градску саобраћајну мрежу, 
бр.10-10/1 од 30.01.2019.године; 

ЈКП „Градска топлана Ужице“, Захтев за издавање техничких услова за потребе израде 
Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу са стратешком 
проценом утицаја на животну средсину 

За израду Стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана 
генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу (Извештаја о стратешкој процени утицаја), 
вредновање простора, предмета измене планског документа, са аспекта еколошке 
прихватљивости, избор најбоље понуђеног решења и предлагање смерница за ниже 
хијерархијске нивое и мера за заштиту чинилаца животне средине (ваздуха, земљишта, 
површинских и подземних вода), осталих природних вредности и квалитета животне 
средине, поштована је 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 и 
83/18); 

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

 Закон о 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);  

 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 ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.111/09, 92/11 и 93/12). 

 

1.1.1. Садржај и циљеви Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ 
у Ужицу 

Повод и циљ за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у 
Ужицу је потреба да се прошири грађевинско подручје и планира развој индустрије и 
производње, као претежне намене, ради обезбеђења локација за привредни развој, 
односно омогућавања просторних услова за отварање нових производних комплекса. 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/50369
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне  Плана генералне регулације 
 „Бела Земља“  у Ужицу 

У складу са Одлуком о измени и допуни Плана генералне регулације „Бела Земља“ у 
Ужицу („Сл. лист града Ужица“,  бр.45/18), примењен је скраћени поступак, сходно Члану 
51б. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18).  

Паралелно са израдом измене и допуне планског документа, ради се Стратешка процена 
утицаја на животну средину (Извештаја о стратешкој процени утицаја Измене и допуне 
Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу), све у складу са Чланом 7. Одлуке о 
изменама и допунама планског документа („Сл. лист града Ужица“,  бр. 45/18). 

Садржај Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу 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 и 83/18). 

 

П О Л А З Н Е О С Н О В Е 

1. УВОДНИ ДЕО 

1.1. Правни и плански основ 

1.2. Повод и циљ израде плана 

1.3. Обухват плана и грађевинског подручја 

1.4. Извод из концепта плана у виду закључка 

П Л А Н С К И Д Е О 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.1. Концепција уређења и урбанистичке зоне 

2.2. Основна намена у обухвату плана и биланс површина основне намене 

2.3. Подела грађевинског земљишта на јавне и остале намене 

2.4. Трасе, коридори и регулација саобраћајница, водотокова и јавне  

комуналне инфраструктуре 

2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 

2.4.2. Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода 

2.4.4. Електроенергетика 

2.4.5. Телекомуникације 

2.4.6. Гасификација 

2.5. Уређење зелених површина 

2.6. Урбанистичке опште и посебне мере заштите 

2.6.1. Заштита животне средине 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

3.2.5. Правила грађења у подзони “Бела Земља 

3.2.5.1. Правила грађења за површине намењене индустрији, 

производњи и комерцијалним делатностима 
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3.2.5.2. Правила грађења за површине и објекте техничке и 

комуналне инфраструктуре 26 

3.4. Правила грађења на шумском земљишту 

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Г Р А Ф И Ч К И Д Е О 

П Р И Л О З И 

1.1.1.1. Обухват Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у 
Ужицу 

Просторно, подручје Измене и допуне ПГР „Бела Земља“ у Ужицу, се налази у 
грађевинском подручју, у КО Дријетањ. Простор који се анализира, са аспекта моћућих 
утицаја стратешког карактера, односно простор у обухвату измене планског документа 
чине следеће катастарске парцеле: кп.бр.1502, 1454/1, 1458/1, 1428/2, 1428/4, 1435/1, 
1453/2, 1452/1 и 1504/1 све КО Дријетањ. 

1.1.2. Постојећа и планирана намена површина 

Макролокацијски посматрано, просторна целина „Бела Земља“ се налази југозападни део 
подручја ГУП-а града Ужица и обухвата делове катастарских општина Буар, Качер, 
Љубање и Дријетањ. Предметну просторну целину  „дели“ коридор државног пута IБ реда 
бр.23 Појате-Крушевац-Краљево-Прељина-Чачак-Пожега-Ужице-Чајетина-Нова Варош-
Пријепоље-државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун). 

У границама Просторне целине „Бела Земља“ дефинисана је централна Производна зона 
„Бела Земља”, предмет промене намене у границама Подзоне „Бела Земља”, која 
обухвата подручје западно од хотелског комплекса „Златиборска ноћ”. У Подзони  „Бела 
Земља“ планирају се: 

 секундарне делатности из области индустријске производње, грађевинарста, 
односно еколошки прихватљивих индустријских погона и комплекса; дозвољене су 
делатности које испуљавају захеве за заштиту ваздуха, површинских и подземних вода 
и земљишта од загађивања; нису дозвољене делатности базне и прерађивачке 
хемијске индустрије, обојене и црне металургије, постројења за третман отпада 
хемијским процесима и инсинерацијом; објекти, погони, комплекси SEVESSO и IPPC; 
сви објекти, погони, комплекси морају испуњавати еколошке услове и стандарде;    

 терцијарне и квартарне делатности, односно услужно– комерцијалне делатности 
свих врста (складиштење, транспортне услуге, логистички центри, трговина на велико 
и слично, соларне електране или други енергетски производни објекти, који користе 
обновљиве изворе енергије), уз поштовање услова и стандарда за заштиту животне 
средине; 

 остале делатности, односно, објекти и комплекси активног спорта, активне и пасивне 
рекреације са пратећим компатибилним садржајима. 

 

Закључак је да се изврши структуирање урбанистичке Подзоне „Бела Земља” и дефинише 
еколошка Подзона  „Бела Земља” за развој делатности, односно објеката, погона и 
комплекса, сагласно еколошком капацитету простора у границама подзоне, са мерама 
заштите животне средине, ограничења негативних утицаја и свих врста и видова загађења 
и мерама забране за делатности велике загаћиваче, све у циљу очувања квалитета 
животне средине. 
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Слика бр.1:   Постојећа намена површина 

 

 

 

  Слика бр.2:   Планирана намена површина 
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1.1.2.1. Биланс намене површина  

Према основној намени површина, подручје у граници обухвата плана је подељено на 
грађевинско (у грађевинском подручју и изван грађевинског подручја), водно, шумско и 
пољопривредно земљиште. 

Грађевинско земљиште заузима око 373,87 ha. У складу са режимом коришћења 
земљишта, грађевинско земљиште је подељено на површине за јавне и остале намене. 
Површине за јавне намене заузимају око 82,00 ha или 25% грађевинског земљишта а 
површине осталих намена заузимају око 247,50 ha или 75 грађевинског земљишта. Норма 
потрошње грађевинског земљишта износи око 1510m²/ст. што се може оценити као 
оптимално, обзиром на карактер насеља и досадашњу изграђеност простора. 

Водно земљиште заузима 4,79 ha или 0,51% од територије у обухвату плана. Водном 
земљишту припада река Ђетиња и потоци Гумбор и Понорац. 

Шумско земљиште заузима 331,8.3 ha или 35% од територије у обухвату плана. Шума у 
посебном режиму заштите обухвата 54,17 ha, односно простор у граници заштићеног 
природног добра – клисура реке Ђетиње. 

Пољопривредно земљиште заузима 229,41 ha или 24% од територије у обухвату плана. 

Табела бр.1:  Биланс планиране намене површина  

Р. бр. Основна намена Површина (ha) Проценат учешћа (%) 

1 Грађевинско земљиште  373,87 40,5 

 1.1. у грађевинском подручју 329,5 35,5 

 1.2. изван грађевинског 
подручја  

44,37 5 

2 Водно земљиште 4,79 0,5 

 2.1. река  4,1 0,4 

2.2. поток 0,69 0,1 

3 Шумско земљиште  331,83 35 

 3.1. шума са посебним 
режимом 

54,17 5,5 

 3.2. шума-парк 277,66 29,5 

4 Пољопривредно земљиште 229,41 24 

Укупно (од 1 до 4) 939,90 100,00 
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1.1.2.2. Правила уређења и правила грађења у подзони „Бела Земља“ 

Правила уређења и грађења за површине намењене индустрији, производњи и 
комерцијалним делатностима - На слици бр 2. приказана је претежна (доминантна) 
намена земљишта ослатих намена земљишта. земљиште осталих намена представља 
доминантне претежне намене у зони, док се поједине парцеле могу наменити 
компатибилним (пратећим и допунским) наменама. На нивоу  појединачних парцела у 
оквиру зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина. 

Индустрија и производња  

Дозвољена је изградња индустријских и пословно-производних објеката, који немају 
непосредан или посредан штетан утицај на животну средину, као и помоћних објеката у 
функцији главног објекта (портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, 
магацини, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге, типске трафостанице, 
објекти за смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне 
септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), 
бунари, ограде и сл. 

Компатибилне намене: садржаји/делатности које су са индустријом и производњом 
компатибилни (услужно-комерцијални садржаји свих врста, складиштење, сервиси, 
станице за снабдевање горивом (интерне у оквиру комплекса), енергетски производни 
објекти који користе обновљиве изворе енергије. 

Није дозвољена изградња стамбених објекта. Изузетно, могућа је изградња пословних 
апартмана, за потребе становања запослених лица.  

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле: 

- минимална ширина фронта: 50,0 m 

- минимална површина парцеле: 10.000 m² 

- максимална површина парцеле: 75.000 m² 

 

Комерцијалне делатности  

Дозвољена је изградња услужно-комерцијалних делатности свих врста, као и производног 
занатства (које је функционално и еколошки примерно и може се смештати у контактној 
зони са стамбеним објектима), као и помоћних објеката, који су у функцији главног објекта 
(портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, магацини, надстрешнице, 
водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску 
канализациону мрежу), бунари, ограде и сл.). 

Компатибилне намене: пословни објекти.  

Није дозвољена изградња индустријских и производних објеката, као ни стамбених 
објеката.  

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле: 

- минимална ширина фронта: 30,0 m 

- минимална површина парцеле: 3.000 m² 

- максимална површина парцеле: 9.000 m² 

 

Правила грађења за површине и објекте техничке и комуналне инфраструктуре 

Планирана је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и 
трафостанице ТС 35/10 kV, а уколико просторне могућности “комуналне зоне” 
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дозвољавају, могу се лоцирати и други садржаји техничке и комуналне инфраструктуре 
(мерно-регулациона станица, МSAN  и слично).   

Нису планиране компатибилне намене, ни изградња друге врсте објеката. 

У оквиру површина намењених за техничку и комуналну инфраструктуру (“комунална 
зона”), кроз пројекат парцелације/препарцелације треба формирати грађевинске парцеле 
за ППОВ (минималне површине 1.500 m²) и трафостаницу ТС 35/10 kV (минималних 
димензија 35x35 m, односно минималне површине 1.225 m²). 

У случају изградње других садржаја техничке и комуналне инфраструктуре, минимална 
површина парцеле се одређује према техничким захтевима и врстама објеката.   

1.1.2.3. Природна добра 

Према условима Завода за заштиту природе 03 бр.020-164/2,од 05.02.2019.године, 
подручје Измене и допуне ПГР „Бела Земља“, односно еколошка подзона „Бела Земља“,  
налази се ван граница подручја у поступку заштите Предела изузетних одлика „Клисура 
реке Ђетиње“ и ван обухвата еколошке мреже „Клисура Ђетиње“.  

1.1.2.4. Културна добра 

На делу подручја за које се ради Измена и допуна Плана генералне регулације нема 
културних добара. 

1.1.2.5. Урбанистичке мере за заштиту од пожара  

У циљу испуњења грађевинско-техничких, технолошких и других услова, планирани објекти 
треба да се реализују према Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 
20/15 и 87/18) и осталим законским прописима из предметне области. 

1.1.2.6. Мере енергетске ефикасности изградње 

У изградњи објеката поштоваће се принципи енергетске ефикасности. Енергетска 
ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске сертификације 
и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о енергетској ефикасности 
зграда („Сл. гласник РС”, бр. 61/11)  и Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС”, бр. 69/12). 

 

1.1.3. Хијерархијски однос са другим плановима – планска усклађеност 

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 и смернице 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 циљеви ППРС и Стратешке процене утицаја 
ППРС, дефинисани су:  

 заштита основних чинилаца животне средине; 

 одрживо коришћење природних вредности и ресурса;  

 унапређење управљања отпадним водама и отпадом;  

 смањивање загађења и притисака од антропогених активности.  

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године, односи се на заштиту 
природних ресурса, укупан биланс водних ресурса, као њихов просторни и временски 
размештај, захтева изузетно пажљиво коришћење и у потпуности обезбеђен систем 
заштите, пре свега заштите од загађења и непланског коришћења. Коришћење и заштита 
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природних ресурса односи се и на заштиту вода од загађења. Дугорочни програмски циљ 
је да се квалитет вода највећег броја река одржи у I, IIа и IIb класи квалитета.  

Као посебни циљеви ППРС и СПУ ППРС издвојени су: 

 заштита и одрживо коришћење вода и земљишта; 

 заштита ваздуха;  

 заштита биодиверзитета и станишта; 

 заштита и одрживо коришћење природних добара и предела; 

 унапређење управљања отпадом (смањење количине, поновна употреба (рециклажа) 
и депоновање); 

 веће коришћење обновљивих извора енергије (биомасе, хидроенергије, соларне, 
геотермалне и енергије ветра); 

 смањење загађивања у урбаним, индустријским, пољопривредним и другим еколошки    
угроженим подручјима и 

 смањење притиска од привредних, саобраћајних и стамбених активности на животну    
средину. 

 

Регионални Просторни план за подручје Златиборског и Моравичког управног округа 
(„Сл. гласник РС”, бр. 1/13) и Стратешка процена утицаја РПП за подручје Златиборског и 
Моравичког управног округа, дефинише основне циљеве заштите животне средине: 

 очување и унапређење квалитета животне средине, интегрисано са заштитом 
природних и културних вредности и одрживим развојем подручја;  

 управљање квалитетом животне средине заснованом на процени и мониторингу 
утицаја постојећих и планираних активности, инфраструктурних система и објеката на 
животну средину.  

Просторни план града Ужица („Сл. лист града Ужица", бр. 22/10), са дефинисаним 
општим циљевима заштите животне средине: 

 ефикасно, организовано и рационално активирање постојећих развојних потенцијала 
(људских, природних и створених) у социо-економском, просторном и еколошком 
погледу, поштујући континуитет просторног и одрживог развоја; 

 предострожност за активноси које могу да изазову негативне утицаје на околину или 
еколошки ризик, применом система процене утицаја, развоја саобраћаја, привредних 
активности и градње на животну средину пре доношења инвестиционих одлука; 

 заштита изворишта водоснабдевања, зелених површина, заштићеног и природног 
добра су апсолутни приоритети; 

 рационалније коришћење природних ресурса, а нарочито необновљивих и делимично 
обновљивих (фосилних горива, воде, енергије, минералних сировина); 

 боље искоришћавање грађевинског земљишта; 

 заштита пољопривредног и шумског земљишта; 

 смањење количине отпада, повећање степена рециклирања и безбедно депоновање 
свих врста отпада. 

Посебни циљеви заштите животне средине између осталих, обухватају: 

 смањење емисија од грејања; 

 смањење емисије од саобраћаја; 

 смањење нивоа буке; 

 побољшање квалитета воде у водотоцима; 

 повећање степена водоснабдевања; 

 обезбеђење квалитета воде за пиће; 

 обезбеђење канализације за све кориснике водовода; 
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 смањивање количину произведеног комуналног отпада; 

 повећање обима рециклирања и компостирања отпада; 

 повећање обима прикупљања отпада; 

 унапређење управљања заштитом животне срдине; 

 

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

1.2.1. Приказ стања животне средине на подручју Плана  

За поступак стратешке процене утицаја Плана генералне регулације „Бела Земља“ у 
Ужицу коришћени су подаци о простору из постојеће просторно-планске (ППО, ПГР) и 
остале доступне документације као базе података, подаци добијени увидом стања на 
терену, евидентирањем и идентификацијом извора загађивања на анализираном подручју, 
на основу чега је извршена анализа и процена стања животне средине и процена степена 
угрожености медијума животне средине, природних вредности и еколошког капацитета 
простора. 

На анализираном простору, у постојећем стању, налазе се четинатске шуме вештачки 
подигнутих састојина оморике, црног бора, белог бора и осталих четинара. 

Како постојеће стање у простору представља блиско природном пределу, процена је да 
еколошки капацитет животне средине није нарушен, односно да представља простор са 
великим адсорпционим капацитетом. 

Морфолошке карактеристике терена, заступљена вегетација и створене вредности у 
ширем окружењу представљају најупечатљивије елементе предела и пејзажа. 

Валоризација постојеће вегетације, као материјалне категорије предела и пејзажа, 
подразумева њен визуелни и биолошки квалитет. На основу карактеристика анализираног 
простора, може се закључити да је стање медијума животне средине у оквиру граница 
Плана блиско природном. 

 

1.2.2. Приказ постојећег стања са аспекта педолошких карактеристика геолошке 
грађе терена  и геоморфолошких одлика 

Педолошке карактеристике - према педолошкој карти Србије на Планском подручју је 
претежно раширено каменито земљиште са танким (до 0,2m) детрично-хумусним 
покривачем. Каменито тло карактеришу преовлађујући садржаји фракције камена - 
кречњака. Ово су неплодна и сува земљишта. Неповољна су за развој корена биљака и 
немају значаја за производњу биљака. Пошумљавање оваквог земљишта је економски 
неисплативо. 

Карактеристике геолошко-педолошке подлоге су: 

 геолошка подлога није фитотоксична; 

 педолошки слој је мале моћности. 
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Слика бр. 3.: Приказ педолошке карте Србије 

 

Геолошке карактеристике - у горњем тријасу се јављају карбонатне кречњачко – 
доломитске стене, органских и органо–детричних структура, међу којима доминирају 
алгални варијетети образовани у ширем подручју спрудова. Серију карактерише присуство 
ситнозрних и финозрних доломита дијагенетског порекла, као и бречастих партија. 

Структурно–текстурна, физичко– механичка, посебно водна својства издвојених 
литогенетских средина, одређују њихова важнија понашања у природним условима, као 
подлога објекту. Геолошку основу на планском терену изграђују горње тријаски слојевити 
до банковити доломитични кречњаци и доломити. Преовлађује кречњачка дробина, 
песковита до глиновита подређено прашинаста, сиво–зелене до смеђе и црвенкасте боје. 
Величина уклопака кречњачке дробине варира у широком распону од ситнозрне до 
крупнозрне, добро збијене. Ситнозрни, глиновито–прашинасти материјал је по правилу 
ниске пластичности. Зонарно, заступљена је мешавина природног аутохтоног и насталог 
материјала. Њихова природна влажност налази се по правилу на граници пластичности. 

Генерално гледано, на планском подручју не постоје посебна геотехничка ограничења, 
обзиром да су геодинамички процеси и појаве умерено развијени, и не утичу битније на 
услове предвиђене градње. Од геодинамичких процеса, активно је само површинско 
распадање стенске масе, док осипање и одроњавање нису развијени, обзиром на 
релативно благе морфолошке облике којим се одликује предметни терен. Процес 
распадања, односно процес даље дезинтеграције, присутан је при површинској зони, где је 
стенска маса великим делом већ деградирана до прашинасто–глиновите, ситнодробинске 
распадине („terra rossa”)–црвеница– елувијално делувијални седимент. 

Геоморфолошке карактеристике - рељеф ове области се карактерише типичном 
крашком морфологијом. Развијени су сви облици краса, и површински и подземни. Са 
хидролошког аспекта ово значи да површинских вода нема много, али је подземна 
хидрографска мрежа веома изражена. Терен у обухвату Плана се посебно одликује 
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вртачама, пониквама, које се сматрају елементарним површинским обликом карста. То су 
затворене депресије, најчешће овалног облика, пречника од 75 до 150m. 

Геоморфолошке карактеристике терена настале су као последица геолошког састава и 
процеса који се одвија кроз дужи временски период. Прецизније, данашњи изглед терена је 
резултат различитих фаза седиментационих и ерозионих процеса. 

 

1.2.3. Приказ хидрографских карактеристика терена  

Хидрогеолошке карактеристике терена, подручје карактерише присуство пукотинског 
(перидотити и серпентинисани перидотити) и карстно-пукотинског типа порозности стена 
(кречњаци и доломитични кречњаци). У вертикалном профилу моћност водоносних 
средина са пукотинским типом порозности и издани које се формирају у њима је релативно 
мала, углавном само у приповршинском делу. Ретензиона моћ ове водоносне средине је 
релативно мала, брзо се засити водом од падавина (кише или топљење снега). Због 
релативно слабе пропусности пукотина (запуњених распаднутим материјалом) издан се 
релативно споро празни. За ова подручја карактеристично је присуство великог броја 
расутих извора, мале издашности и са релативно малим флуктуацијама протицаја. Из тога 
проистиче, за оваква подручја карактеристична, разграната хидрографска мрежа водотока. 
На овим теренима изражен је површински отицај при већим падавинама, што са собом 
носи спирање и ерозију растреситог земљишта и унос у водотоке велике количине 
материјала неорганског и органског порекла (претежно порекла од ниске вегетације и 
шума). Јаруге бујичних потока обично су формиране на дислокацијама предиспониранх 
зона као резултат флувијалних процеса. Подручје са развијеним процесом карстификације 
карактерише карстно пукотински тип порозности водоносне средине и бројни карстни 
облици и појаве: вртаче, понори, карстни канали, врела, пећине и др. У оквиру карстно 
пукотинске водоносне средине су формиране издани. Ова подручја карактерише већа 
ретензиона моћ. Подземни токови који су формирани за резултат имају претакање вода из 
једног слива у други (ако се посматра површинска вододелница). На овим теренима мање 
је изражен површински отицај при већим падавинама. Такође, мање је изражено спирање 
и ерозија растреситог земљишта.  

Основне хидрогеолошке одлике испитиваног терена предодређује учешће заступљених 
наслага. Поред тога, утицај на хидрогеолошка својства, имали су морфологија, и донекле 
утицај антропогеног фактора. Хидрогеолошка својства стенских маса и њихових функција у 
склопу истражног терена, сагледани су кроз анализу геолошке грађе, порозности и 
геоморфологије. 

Елувијално–делувијална заглињена ивераста дробина и прашине глиновите са дробином, 
као и јаче испуцали горњо тријаски кречњаци, представљају хидрогеолошки колектор – 
спроводник, односно представљају водопропусну средину у коју вода понире. Појава воде 
у овим стенама везана је по правилу за крупније пукотине. У зависности од величине 
пукотина и карактера пукотинске испуне, појава воде има спорадичан каракер и најчешће 
је сезонског типа. Подаци о стању подземне воде добијени из истражних бушотина, односе 
се на период спроведених истраживања (Јун 2014.године) током којег није констатован 
ниво подземне воде. 

Хидролошке карактеристике терена, хидрографску мрежу мрежу на подручју слива, 
акумулације „Врутци“ чине река Ђетиња и водотоци: Рочњачки поток, Безимени поток, 
Раковица поток, Ужички поток, Коњска (Матијашевића) река, Братешина (Коњска река), 
Карачица (Селачка река), Јовац (Јововац), Јасик и велики број мањих водотока. 

 

1.2.4. Приказ сеизмичности терена  

Према сеизмолошкој карти Србије , предметна локација се налази у зони VIII степена MKS 
скале. 
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Што се тиче стабилности терена анализирана локација припада категорији стабилних 
терена  у природним условима, тако да се са аспекта ових карактеристика нема чињеница 
које би биле од интереса за процену утицаја на животну средину. 

 

Слика бр 4. - Положај града Ужица на сеизмолошкој карти Србије и карти епицентра 
земљотреса 

 

1.2.5. Приказ климатских карактеристика и метеоролошких параметара 

Подручје Плана се налази у зони са умерено-континенталном климом, у којој се, услед 
изражене топографије терена ширег окружења, могу осетити утицаји и планинске климе. 
Годишња доба су нестабилна, са честом појавом топлих јесени (топлија од пролећа). 

Простор се често током лета налази под утицајем азурног антициклона, који узрокује 
стабилна лета, са повременим краћим локалним падавинама. Са друге стране зимски 
услови су под утицајем сибирског антициклона, као и циклона са Атлантског океана и 
Средоземног мора, који могу допринети честим појавама топлијих и стабилнијих зимских 
прилика.   

Средња годишња температура износи  9,7°С, са Јануаром као најхладнијим месецом (- 
1,3°С ) и најтоплијим Јулом (+20,2°С). Најнижа измерена температура износи -30,7°С, а 
највиша +39,40°С.  Годишња релативна влажност влаздуха се креће у распону 70.1% - 86.9 
%, при чему средња вредност износи 76.9 %. Количине падавине условљене су 
циклонским активностима Атлантског океана и Средоземног мора са најмањом количином 
падавина у јануару 39,2 мм и највише у септембру 81,2mm. На подручју долази до 
сусретања Карпатских ветрова са ветровима Панонске низије и Јадрана. Најучесталији је 
Северозападни ветар, па потом северни и југоисточни. Најслабији ветар је југозападни. 
Сви ветрови се могу карактерисати као слаби ветрови јачине 1.6-2.27 бофора.  

У наредним табелама приказани су карактеристични климатски подаци измерени у 
метеоролошкој станици Пожега (Извор: Метеоролошки годишњак 1996-2005) 
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Табела бр.2: Средње месечне и средње годишње температуре ваздуха (С⁰) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. год. 

1,3 0,3 4,9 10,1 15,5 18,9 20,2 19,8 14,7 10,3 4,7 -0,9 9,7 

              

Табела бр.3: Средње месечна и средња годишња релативна влажност ваздуха (%) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. год. 

85,2 77,9 70,6 70,1 72,1 71,5 71,5 72,9 78,7 81,0 83,6 86,9 76,9 

 

Табела бр.4: Средње месечна и средња годишња вредност инсолације (у сатима) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ср. 
год. 

32,0 72,4 116,3 117,1 168,6 197,8 210,4 193,7 111,2 78,3 45,6 23,7 1367 

 

Табела бр.5: Средње месечна и средња годишња сума падавина (у mm) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сума 

39,2 52,1 31,1 64,5 78,7 76,8 78,9 66,9 81,2 67,2 62,5 59,4 758,9 

 

1.3. Приказ стања инфраструктурне опремљености Измена и допуна Плана 

1.3.1. Саобраћајна инфраструктура  

Путна и улична мрежа - Изменама и допунама Плана на деоници државног пута IБ реда 
бр.23. између постојећег прикључка на стационажи km1 152+769 (важећег референтног 
система) и денивелисане раскрснице на стационажи km2 153+731 (важећег референтног 
система), у циљу обезбеђења приступа подзони “Бела Земља”, планирана је 
реконструкција денивелисане раскрснице, у стационажи km  153+211. Саобраћајно 
повезивање подзоне “Бела Земља” врши се преко реконструисане денивелисане 
раскрснице у стационажи km 153+211 и постојеће денивелисане раскрснице у стационажи 
km 153+731. 

У предметној зони, државни пут је планиран са ширином коловоза од 7,0 m, са уздигнутим, 
односно упуштеним ивичњацима, док на делу где нису предвиђени ивичњаци, ширина 
коловоза износи 7,70 m (ширина коловоза 7,0 m + ивичне траке 2x0,35 m).  

Ради приступа подзони “Бела Земља”, планирана су само десна скретања на државни пут.  

Нова једнотрачна изливна трака је урађена за елементе који омогућавају да се са брзине 
од 80 km/h пређе на брзину од 40 km/h. Дужина изливне траке износи 150 m. Ширина 

                                                

1 По интерном систему, стационажа 3+242 

2 По интерном систему, стационажа 4+206 
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изливне траке износи 3,5 m. Дуж изливне траке, као и дуж државног пута, планиран је 
тротоар ширине 2,0 m. 

Уливна трака, за улив на државни пут, у правцу ка Чајетини, из подзоне “Бела Земља” није 
планирана, због неповољних геомеханичких карактеристика терена.  

Из правца Чајетина ка Ужицу, непосредно после реконструисане уливне рампе3, налази се 
планирано аутобуско стајалиште4.  

Једнотрачне рампе за улив / излив су планиране са ширином коловоза од 5,0 m, односно 
5,5 m. 

Пројектована брзина на рампама износи 40 km/h, са минималним полупречником од 45 m 
на изливној рампи, односно 60 m на уливној рампи. Рампе имају подужне профиле са 
максималним нагибом од 6% за успон, односно 7% за пад.  

Унутар подзоне “Бела Земља” планирано је измештање дела трасе градске саобраћајнице 
I реда и планирана је кружна раскрсница, на месту укрштаја новопланиране трасе градске 
саобраћајнице I реда и изливне рампе. Планирана кружна раскрсница је пројектована са 
пречником од 32 m, ширине коловоза од 7,5 m. 

Посматрано у односу на трасу државног пута, повезивање северозападног и југоисточног 
дела насеља Бела Земља, у предметној зони се одвија преко денивелисаног укрштаја 
(чисте висине путног профила испод моста од око 5,0 m, са чистом ширином на месту где 
је укрштај од око 13,8 m). 

Нова траса градске саобраћајнице I реда у подзони “Бела Земља” је планирана са 
ширином коловоза од 7,0 m, а остале саобраћајнице имају ширину коловоза од 5,5 m, 6,0 
m и 6,5 m. Дуж саобраћајница су планирани тротоари, ширине 2,0 m. 

 

Железничка инфраструктура -  На основу развојних планова А.Д. „Железнице Србије“, 
као и према Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/2010), 
планира се следеће: 

 ревитализација и модернизација пруге (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна 
граница, за интермодални транспорт са доградњом неопходних капацитета; за 
предметну пругу А.Д. „Железнице Србије“ нема изграђену пројектну документацију;  

 задржавање земљишта на којем А.Д. „Железнице Србије“ има право коришћења, као 
и задржавање коридора свих раније укинутих пруга са циљем обнове, уз претходно 
утврђену оправданост.  

 

1.3.2. Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода 

Водоснабдевање 

Постојеће стање  

                                                
3 Изградња ове уливне рампе захтева уклањење постојећег пословног, приземног објекта, 
који је већим делом изграђен у путном појасу 

4 Аутобуско стајалиште је превиђено техничком документацијом – Главни пројекат 
појачаног одржавања државног пута IБ реда 23/28 (рехабилитација пута-доградња), 
деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице, L=15.234 km (од km 145+140,00 до km 
160+374,00), која је поштована у свему, осим што је: 1) укинуто скретање на “стари 
златиборски пут; 2) позиција планираних тротоара је предвиђена на начин да је планирано 
разделно остврво између ивице коловоза и ивице тротара, ширине 1,50 m; 3) тротоари су 
планирани са ширином од 2,0 m, а не 1,50 m. 
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Насеље Бела Земља, Мачкат и Велико Забучје, до сада, су се снабдевали водом за пиће 
из неколико каптираних извора: 

 “Боровац”, капацитета 4,0-5,0l/s;  

 “Бошњаковића врело”, капацитета 2,0-3,0l/s;  

 “Јевтовића врело”, капацитета 1,0l/s;  

 “Попова вода”, капацитета 1,0-2,0l/s.  

С обзиром да су ове расположиве количине воде недовољне за дугорочно 
водоснабдевање насеља водом, предвиђено је коришћење воде са ужичког водоводног 
система. Овај водосистем је у фази изградње и обухвата нижи (централни) део насеља 
Бела Земља, више делове катастарске општине Качер и Дријетањ, као и насеља Мачкат и 
Сушица која припадају општини Чајетина.  

Овај водовод је ослоњен на градски водовод у непосредној близини постројења “Церовића 
брдо”, путем магистралног челичног цевовода Ø600mm. Водовод се састоји од двоструког 
пумпног система, који чине црпне станице “Велика брана” и “Сурдук”, са резервоаром 
запремине V=200m³, потисни цевовод Ø250mm, дужине око 4.300m и резервоар “Вести” и 
“Вршчић”, запремине по 500m³ на котама 752,50mnm, односно 749,50mnm. 

Планирано стање  

На примарни систем водоснабдевања, ослања се секундарна мрежа, која повезује део 
насеља у подручју од 610 – 730 mnm, као и мањи примарни систем за насељена места 
Качер, Дријетањ и Мачкат. 

За потребе водоснабдевања Качера, изведена је црпна станица у затварачници 
резервоара “Вести”, потисни цевовод Ø100mm и резервоар “Главица”, запремине 200m³ на 
коти 810mnm. Из овог резервоара се снабдева највећи део насеља Качер, путем 
гравитационог система, преко мреже и мањег резервоара “Јокићи”, као и непосредна 
околина хидростанице “Главица”, путем потисне мреже. 

За подручје Дријетња, на потезу Бела Земља – Велико Забучје, пројектован је пумпни 
систем, који се састоји од црпне станице “Алино брдо”, потиса Ø100mm и резервоара 
“Ћировина”, запремине V=200m³, на коти 793mnm, као и хидростанице са потисном 
мрежом, за потребе насеља у близини овог резервоара. 

За водоснабдевање виших делова (Даутовац, Пандурице и Гаичани), који се не могу 
снабдевати гравитационом системом, предвиђене су две хидростанице “Вршчић” и 
“Гаичани”. 

За насеља испод Великог Забучја изведен је двоструки пумпни систем на правцу РЗ 
“Церовића брдо"- ЦС "Златиборски пут"- РЗ и ЦС "Забучје 1" -РЗ “Забучје 2". 

За део насеља Забучје, изнад коте 600mnm, планирана је изградња резервоара "Забучје 
3”, на коти 730,50mnm. 

За планирано стање, меродавна количина воде за 2030.годину износи 43,0 l/s, магистрални 
цевовод је изведен од нодуларног лива, а секундарна мрежа од полиетилена високе 
густине. 

За подзону “Бела Земља” планирани су цевоводи минималног пречника Ø 100 mm.   

 

 

Одвођење отпадних вода 

У постојећем стању, није изграђен систем за одвођење фекалних, употребљених вода, већ 
се користе септичке јаме.  
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У планираном стању (на основу главног пројекта који је у изради), предвиђена је изградња 
главног колектора и секундарне мреже, а отпадне воде се усмеравају ка локацији 
планираног постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), лоцираног изван границе 
планског обухвата. Приликом одређивања локације ППОВ (у главном пројекту), 
анализирано је више потенцијалних локација (из ГУП-а града Ужица и из Генералног 
пројекта одвођења отпадних вода) и изабрана је најповољнија варијанта, са становишта 
природних услова терена.  

Од природне вододелнице сливова на седлу у централном делу, фекални колектор иде 
гравитационом трасом ка планираном ППОВ, док се за мањи део насеља, које гравитира 
ка северу и реци Ђетињи, планира да се прикупљене воде помоћу фекалне пумпне 
станице, пребаце у главни колектор, који гравитационо води ка планираном ППОВ. 

За зону “Сурдук” предвиђен је независни систем одвођења отпадних вода, уз изградњу 
ППОВ одговарајућег капацитета, са прикупљањем пречишћених вода и евакуацијом изван 
подручја, у циљу обезбеђења адекватне заштите реке Ђетиње. 

Изменама и допунама Плана планирана је, за потребе одвођења отпадних вода из 
подзоне “Бела Земља”, изградња постојења за пречишћање отадних вода (ППОВ), 
лоцираног у оквиру површина и објеката за техничку и комуналну инфраструктуру 
(“комунална зона”), са испуштањем пречишћених вода у реципијент, поток Запреграда. Од 
локације ППОВ, планирана је изградња главног колектора, ка подручју позоне “Бела 
Земља”, на који је прикључују планирани секундарни колектори.  

Све отпадне воде, са површина намењених индустрији и производњи, пре упуштања у 
колектор који се води ка ППОВ, мора да имају предтретман у оквиру парцеле/комплекса у 
самој зони. 

Кишна канализација 

Одвођење атмосферских вода предвиђено је преко затвореног канализационог система до 
испуста у поток Гумбор, низводно од планираног спортско-рекреативног центра, што 
омогућавају природни услови, односно конфигурација терена. Риголама поред 
саобраћајница могу се прихватити атмосферске воде и даље их транспортовати у сабирне 
колекторе, до испуста у планирани реципијент. Са осталог терена, атмосферске воде се 
евакуишу путем природних увала и водотокова. 

Минимални пречник кишне канализације је Ø300mm, а остали пречници се утврђују 
одговарајућим хидрауличким прорачуном. 

Потенцијално зауљене атмосферске воде са манипулативних и осталих површина, мора 
да се третирају преко сепаратора – таложника масти и уља, пре упуштања у реципијент. 

 

1.3.3. Електроенергетска мрежа  

Подзона “Бела Земља”  

Постојећи електроенергетски објекти средњег и ниског напона на планском подручју се  
напају електричном енергијом из примарне ТС 35/10kV “Бела Земља” инсталисане снаге 
2х8 MVА, из које се одговарајућим надземно/подземним водовима напају постојеће 
трафостанице 10/0,4kV, чији капацитет није довољан за будуће потребе потрошача у 
подзони “Бела Земља”. 

Да би се обезбедила потребна електирчна енергија за нове потрошаче у подзони “Бела 
Земља” потребно је извршити реконструкцију постојећих електроенергетских објеката у 
циљу повећања снаге, чиме је могуће обезбедити до 2 MVА инсталисане снаге за будуће 
потрошаче, и изградити нове електроенергетске објекте, напонског нивоа 35kV и 10kV, као 
и напонског нивоа 1kV. 
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Пре свега, потребно је изградити нову ТС 35/10KV “Бела Земља 2” у оквиру површина и 
објеката за техничку и комуналну инфраструктуру (“комунална зона”), инсталисане снаге 
2х8 MVА, у првој фази 1х8 MVА. 

Недостајућа вршна снага електричне енергије може се обезбедити изградњом нових ТС 
10/0,4KV са напојним надземно/подземним водовима 10KV, према поступку дефинисаном 
техничком препоруком ЕПСа бр. ТП 14а, помоћу усвојеног просечног специфичног 
оптерећења по јединице активне површине објеката одговарајућих делатности, а на основу 
израза: 

Pmax=psp x Sobj x 10³ u kW 

где је:  

Pmax (kW)........... прогнозирано максимално оптерећење 

psp (W/m²)........... просечно специфично оптерећење за одређене делатности, усвојено 
55 W/m² 

Sobj (m²)=SxK..... приближна површина објеката (зграда) у којима се обавља делатност 
– 107.000m² 

S(m²) Расположива површина земљишта за изградњу обејката – 214.000m² 

                      
K(%) 

Степен изграђености (50%) 

 

Pmax=psp x Sobj x 10³ = 55 х 107.000 x 10³ = 5885kW 

 

Pinst=Pmax/cos γ=5885/0,9= 6539KVA 

 

Pinst.potrebno=Pinst-2MVA=6539-2000=4539KVA 

 

Поред ТС 35/10кV “Бела Земља 2”, потребно је изградити још четири ТС 10/0,4kV, укупне 
инсталисане снаге 4780KVA, и то: 

ТС I 10/0,4kV, МБТС, 1х1000KVA 

ТС II 10/0,4kV, МБТС, 2х630KVA 

ТС III 10/0,4kV, МБТС, 2х630KVA 

ТС IV 10/0,4kV, МБТС, 2х630KVA 

 

Локације планираних ТС 10/0,4kV шематски су приказане на графичком прилогу, а могу се 
градити и друге ТС, сагласно потребана у планском подручју.  

У планиране и реконструисане ТС 10/0,4kV треба уградити енергетске трансформаторе са 
смањеним губицима. 

Надземни водови 10kV су предвиђени на бетонским стубовима са Alč водовима 3x50mm² 
или 3x70mm². 
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За везу ТС 10/0,4kV “Златиборска ноћ” на дистрибутивни систем, постојећи далековод  
10kV ће се реконструисати на двоструки надземни вод са  Alč водовима 2х3x95mm². 

Прикључак ТС 10/0,4kV кабловским водовима врши ће се кабловима од умреженог 
полиетилена типа XHE49-A 3x(1x150)mm² или сличним, сагласно условима надлежне ЕД. 

Напојне водове 1kV до планираних објеката у појединим зонама изводиће се кабловима 
типа ppoo-ASJ или xpoo-ASJ, одговарајућег пресека из планираних нових или 
реконструисаних ТС 10/0,4kV, а димензије треба да одговарају стандарду SRPS N.B2.752. 
Трасе изабраних каблова треба да су по могућству уз планиране и постојеће 
саобраћајнице. 

 

1.3.4. Телекомуникациона мрежа  

У подзони “Бела Земља”, уколико се укаже потреба, на бази реалних и процењених 
захтева за новим прикључцима и услугама. могућа је изградња  MSAN, са избором 
миколокације у оквиру површина јавне намене.  

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

Подручје Измене и допуне п Плана генералне регулације у постојећем стању представља 
неизграђено шумско земљиште. Планираним садржајима и активностима, комуналног и 
инфраструктурног опремања планског подручја, доћи ће до промене у начину коришћења 
земљишта, што може изазвати одређене промене у простору и животној средини.  

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 променом намене 
земљишта, план мера за унапређење и побољшања стања, план мера и посебна правила 
заштите и мониторинга животне средине, као и план мера и правила за случај акцидента 
на планском подручју. 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 утицајима. 

1.5. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату Измена и 
допуна ПГР „Бела Земља“  

У поступку стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна ПГР „Бела 
земља“, главни проблем и потешкоћа односила се на обухват измене, односно на анализу 
и вредновање питања животне средине у релативно ограниченом обухвату промене 
намене површина ПГР, односно на еколошку подзону „Бела Земља“.  

Али, уочена потешкоћа није утицала на ток и поступак процене утицаја стратешког 
карактера на животну средину Измена и допуна ПГР „Бела земља“. За оцену стања 
животне средине извршена је процена, која је обухватила анализу природних 
карактеристика шире просторне целине и еколошке подзоне „Бела Земља“, резултате 
консултација са надлежним институцијама, предузећима и имаоцима јавних овлашћења, 
анализу података из постојеће урбанистичке и просторно-планске документације, као и 
података о постојећем стању на терену. 

Кроз поступак стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна ПГР „Бела 
земља“ разматрани су потенцијални утицаји у процесу трансформације предметног 
простора, промене намене и могући избор планираних делатности.  

На простору Измена и допуна ПГР „Бела земља“ и Стратешке процене утицаја, 
вреднована су и разматрана питања животне средине у току могућих припремних радова 



  23 

 

                   

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне  Плана генералне регулације 
„Бела Земља“  у Ужицу 

 

за реализацију потенцијалних пројеката-објеката, погона, комплекса са могућим 
технолошким процесима, реализацију могућих делатности и пратећих садржаја и 
инфраструктуре као и у току редовног рада: 

 квалитет ваздуха и емисије у ваздух, 

 квалитет вода и земљишта и емисије у воде,  

 ниво буке и вибрација, 

 стање природе, 

 нејонизујућа зрачења, 

 управљање отпадом,  

 управљање акцидентима. 

Разматрани су проблеми и потенцијални еколошки конфликти у простору кроз однос 
Измена и допуна ПГР и окружења, односно утицаји подзоне „Бела Земља“на окружење у 
процесу трансформације постојеће намене и избора могућих пројеката и утицаји из 
окружења на подручје подзоне „Бела Земља“, као и могући кумулативни и синергетски 
утицаји у границама подзоне. 

На основу могућих конфликата, проблема  у обухвату подзоне „Бела Земља“ и постојећих 
условљености окружења, услова документације вишег реда, резултата консултација са 
имаоцима јавних овлашћења и важећих прописа, за избор планираних делатности, 
извршена је процена стања и квалитета животне средине а што представља основ за 
организацију простора са смерницама и мерама за уређење, коришћење и заштиту 
простора и животне средине. 

На основу вредновања свих условљености дат је предлог могућих делатности, односно 
могућих пројеката, објеката, погона и комплекса и предлог о технологијама које нису 
прихватљиве за еколошку подзону „Бела Земља“. 

1.6. Резултати претходних консултација са надлежним институцијама, 
заинтересованим органима, организацијама и предузећима 

Резултати консултација са надлежним институцијама, органима, организацијама и 
предузећима, имаоцима јавних овлашћења (услови и мере) од значаја за заштиту животне 
средине еколошке подзоне „Бела Земља“. 

Завод за заштиту природе Србије, Решењем 03 бр.020-164/2 од 05.02.2019.године је, 
анализирајући ширу просторну целину, указао да се на делу подручја ПГР „Бела Земља“ 
налази заштићено подручје у поступку заштите Предео изузетних одлика „Клисура реке 
Ђетиње“, у режиму заштите III степена и обухвату еколошке мреже „Клисура Ђетиње“.  

Предмет Измене и допуна ПГР „Бела Земља“ је Подзона „Бела Земља“ и налази се јужно, 
ван граница подручја у поступку заштите Предела изузетних одлика „Клисура реке 
Ђетиње“ и обухвату еколошке мреже „Клисура Ђетиње“.  

На основу анализе захвата и просторног положаја подзоне „Бела Земља“, предмета 
стратешке процене утицаја, закључак је да планска решења нису у супротности са 
прописима и документима из области заштите природе. Завод је прописао услове заштите 
природе и животне средине, који су интегрисани у Извештај о стратешкој процени утицаја  
и Измене и допуне ПГР „Бела Земља“ у Ужицу. 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд, Водопривредни центар 
„Морава“ Ниш, Подаци са условима за измену и допуну Плана генералне регулације 
„Бела Земља“ град Ужице, бр.408/1 од 30.01.2019.године је својим условима, од еколошког 
значаја за Подзону „Бела Земља“, прописало да: 
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- водоснабдевање мора бити обезбеђено прикључењем на градску водоводну мрежу, 
према условима надлежног јавног комуналног предузећа; 

- систем каналисања за атмосферске, санитарно-фекалне и технолошке отпадне 
воде мора бити сепарациони; 

- санитарно-фекалне се морају прикупити секундарном мрежом и главним колектором 
одвести на планирано постројење за пречишћавање отпадних вода, према условима 
јавног комуналног предузећа; 

- загађене, зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од 
прања и одржавања тих површина, пре испуштања у реципијент, морају се прикупљати 
посебним системомканализације и спровести преко таложника за уклањање 
механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата, таквим да 
ефлуент буде у складу са 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); 

- атмосферске воде са условно неизграђених, кровних и не комуникационих 
површина, прикупити системом атмосферске канализације и евакуисати без 
претходног третмана на зелене површине или реципијент (кишни колектор, канал, 
поток); није дозвољено отварање испуста атмосферске канализације у водоток; 

- оперативни платои у комплексима, који нису планирани за озелењавање, треба да 
буду избетонирани, с тим да су обавезне ободне бетонске риголе усмерене ка најнижој 
тачки свих изнивелисаних површина (саобраћајних, манипулативних), како би се 
прихватиле све потенцијално загађене и загађене атмосферске воде и одвеле на 
третман у таложник-сепаратор; 

- све технолошке отпадне воде морају бити третиране у постројењима/уређајима за 
третман технолошких отпадних вода, у складу са водним актима и Закону о водама 
(„Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), 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), Правилника о еколошком и хемијском статусу површинских 
водаи параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник 
РС”, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

- за све објекте водовода, канализацијеталожнике, сепараторе уља и масти, обавезни 
су хидраулички прорачуни за њихово димензионисање; 

- чишћење сепаратора таложника масти и уља мора бити поверена оператеру који 
поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз документ о кретању опасног 
отпада. 

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 
Обавештењем, у вези са израдом Измене и допуне ПГР „Бела Земља“ у Ужицу, бр.1312-2 
од 28.01.2019.године је потврдило да у подручју граница Измене идопуне ПГР, односно за 
подзону „Бела Земља“ нема посебних услова и захтева за прилагођава потребама 
одбране земље. 

Јавно предузеће Путеви Србије, Условима за плански документ, бр.953-1335/19-1 од 
12.02.2019.године је прописало да повезивање постојећих и планираних садржаја мора 
бити искључиво у складу са Законом о путевима („Сл.гласник РС”, бр.41/18).Такође, 
обавезни су заштитни појас и појас контролисане градње.  

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Ужицу, Условима заштите од пожара у поступку израде Плана, 
09/32 бр.217-800/19 од 21.01.2019.године – је наложена обавеза испуњавања услова 
заштите од пожара и експлозија, кроз: 
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- обезбеђивање довољних количина воде преко изворишта водоснабдевања и 
капацитетаградске канализације; 

- безбедну удаљеност између зона становања, објеката јавне намене и зона 
индустријских објеката и објеката специјалне намене; 

- планирање приступних путева и пролаза за ватрогасна возила; 

- планирања безбедоносних појасева између објеката за спречавање ширења пожара 
и експлозије, сигурносних удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање; 

- планирање евакуације и спасавања људи.  

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Одговором на предмет: „Захтев 
за издавање података и услова из области ваше надлежности за потребе израде Измене и 
допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу са стратешком проценом 
утицаја на животну средсину“,  бр.1756 од 06.02.2019.године је констатовало да предметна 
измена планског документа обухвата део Газдинске јединице „Бела Земља“ којом газдује 
Шумско газдинство „Ужице“, и да је: 

- основна намена шума обухваћена предметном изменом дефинисана као 
производња техничког дрвета, семенска састојина и парк шума; 

- вештачки подигнуте састојине оморике, црног бора, белог бора и осталих четинара, 
са I и II степеном угрожености од пожара; 

- шуме високе заштитне вредности (HCVF-1) и представљају подручја која, на 
глобалном, регионалном и националном нивоу, садрже важну заступљеност 
биодиверзитета и (HCVF-2), представљају велике шумске површине нивоа пејзажа 
значајне на  глобалном, регионалном и државном нивоу; 

- услов је да планиране активности не угожавају карактеристике  HCV шума; 

- због очувања шума, забрањена је сеча стабала заштићених и строго заштићених 
врста дрвећа; 

у циљу заштите шумских екосистема, природе и животне средине, све активности у 
простору морају бити у складу са одредбама Закона о заштити природе („Сл.гласник РС”, 
бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, 
о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима 
станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл.гласник РС”, бр.35/10), 
Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 
биљака, животиња и гљива („Сл.гласник РС”, бр.55/10, 47/11, 32/16 и 98/16), Правилника о 
компензацијским мерама („Сл.гласник РС”, бр.20/10), Правилника о одштетном ценовнику 
за утврђивање висине накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом у односу на  
строго заштићене и заштићене дивљих врста („Сл.гласник РС”, бр.37/10), Правилника о 
специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну 
комуникацију дивљих животиња („Сл.гласник РС”, бр.72/10) и Правилника о шумском реду 
(„Сл.гласник РС”, бр.38/11 и 75/16). 

Републички сеизмолошки завод, Сеизмолошки услови за План генералне регулације 
„Бела Земља“ у Ужицу, бр.02-39/2019 од 2019-01-21 представљају препоруке за мере 
ограничења употребе простора у поступку планирања, односно израду сеизмичке 
микрорејонизације, сеизмичког микрозонинга у припреми техничке документације као 
подлоге за израду пројектне документације. 

ЈКП „Градска топлана Ужице”, на захтев за издавање техничких услова за потребе 
израде Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу са 
стратешком проценом утицаја на животну средсину, бр.70 од 28.01.2019.године, доставила 
је обавештење да на предметном подручју нема и не планира изградњу топловодне мреже 
и топловодних извора.  
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„Ужице развој“ Ужице, је доставило Технички услови за прикључак на градску 
саобраћајну мрежу, бр.10-10/1 од 30.01.2019.године, при планирању предметне зоне: 

- заштитни појас општинских путева, од земљишног појаса, износи 5м, висине 7м; 

- заштитни појас некатегорисаних путева, од земљишног појаса, износи 1м, висине 
7м; 

- у заштитном појасу, поред путева ван насеља, забрањено је постављање 
постројења, уређаја и инсталација које не припадају инфраструктурним системима, 
грађење стамбених, пословних, помоћних зграда и објеката, бунара, резервоара, 
септичких јама и грађење других објеката, отварање каменолома или депонија 
материјала, отпада и смећа; 

- постављању линијске инфраструктуре у заштитном појасу мора претходити 
прибављање сагласности управљача  

Технички услови за прикључак на градску мрежу атмосферске канализације: 

- забрањено је прикључивање фекалне канализације на кишну и обрнуто, односно у 
мрежу кишне канализације забрањено је испуштати отпадне воде из стамбених, јавних 
и индустријских објеката, зауљене атмосферске воде и индустријске отпадне воде, без 
претходног третмана. 

1.7. Приказ варијантних решења Измена и допуна ПГР „Бела земља“  

У процесу израде Измена и допуна ПГР „Бела земља“ и поступку процене могућих утицаја 
стратешког карактера на животну средину, дефинисана је Еколошка подзона „Бела земља“ 
и анализирани су следећи аспекти:   

 природнe карактеристикe, постојећа намена простора, створене вредности, услови 
настали у простору, стање инфраструктурне и комуналне опремљености и уређености 
подручја, досадашњи начин коришћења простора, постојеће стањe животне средине и 
еколошки услови у простору; 

 услови надлежних институција и имаоца јавних овлашћења у поступку израде 
Измена и допуна ПГР „Бела земља“ и Стратешке процене утицаја на животну средину; 

 циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа, циљеви секторских 
планова и циљеви Измена и допуна ПГР „Бела земља“. 

На основу вишекритеријумске анализе и вредновања подручја у обухвату Измена и допуна 
ПГР „Бела земља“, односно еколошке подзоне „Бела Земља“, планирана је намена 
простора индустријске зоне, комерцијалних делатности, пратећих садржаја, са предлогом 
могућих делатности и функционалном пратећом инфраструктуром и садржајима, 
дефинисаним правилима уређења и правилима грађења са интегрисаним  мерама 
заштите животне средине, пре свега у контексту заштите ваздуха, земљишта, вода, 
природе, заштите од буке, управљања отпадом и потенцијалних ризика од акцидената. За 
процес имплементације Плана, прописане су смернице за избор потенцијалних пројеката-
објеката и делатности и мере заштите животне средине, као услова за реализацију 
планиране намене. 

Стратешком проценом утицаја на животну средину Измена и допуна ПГР „Бела земља“  
разматранa су два могућа варијантна решења:  

 Варијанта I - да се не изврше измене и допуне Плана генералне регулације „Бела 
Земља“, односно да се не усвоји предожена Измена и допуна предметног планског 
документа; 

 Варијанта II – да се Измена и допуна ПГР „Бела земља“ у Ужицу усвoји и 
имплементира, према условима и еколошким критеријумима; 
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У варијантним решењима разматране су делатности које нису прихватљиве и одрживе у 
границама Измена и допуна ПГР „Бела земља“ у Ужицу и пројекти, односно објекти, погони 
и комплекси, односно делатности које је, уз поступак процене утицаја 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), 
могуће реализовати без значајних утицаја на животну средину и здравље становништва. 

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

1.7.1. Приказ варијантних решења заштите животне средине у  Измени и допуни ПГР 
„Бела земља“  

Варијантно решење усвајања и реализације (имплементације) Измена и допуна ПГР „Бела 
земља“ у Ужицу (Варијанта II), представља механизам управљања простором и животном 
средином, у функцији одрживог развоја и омогућава: 

 поштовање смерница и мера планова вишег реда за уређење и грађење на подручју 
еколошке подзоне „Бела Земља“, као интегралног дела простора у границама ПГР 
„Бела Земља“;  

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

 остваривање концепта дугорочног одрживог и еколошки прихватљивог и 
контролисаног развоја предметног грађевинског подручја; 

 планску реализација појединачних пројеката и делатности у обухвату подзоне „Бела 
Земља“, 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; 

 оптимално инфраструктурно и комунално опремање и уређење подручја подзоне 
„Бела Земља“, али ишире просторне целине; 

 избор пројеката у процесу трансформације индустријске зоне у складу са 
принципима одрживог развоја, а у циљу постизања високих стандарда управљања 
простором и животном средином на еколошки прихватљив и одржив начин; 

 планску реализацију појединачних пројеката-објеката на локацијама у комплексу, у 
складу са посебним условима заштите животне средине, заштите ваздуха, воде и 
земљишта од загађивања, заштите од прекомерне буке и потенцијалних акцидената; 

 акустично зонирање простора и примена мера заштите од буке; 

 управљање отпадом и отпадним водама. 

 

1.7.2. Приказ варијантног решења не реализовања Измене и допуне ПГР „Бела 
земља“  

Варијантно решење не усвајања Измене и допуне ПГР „Бела земља“ (Варијанта I) може за 
последицу имати: 

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

 недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки прихватљив 
и одржив начин; 
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 могућа непланска реализација појединачних пројеката и делатности на локацијама у 
оквиру комплекса које не испуњавају претходне услове заштите простора и животне 
средине; 

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

 непоштовање мера обавезног инфраструктурног и комуналног опремања и уређења, 

 недовољну и неадекватну инфраструктурну опремљеност подручја Плана;  

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

1.7.3. Приказ најповољнијег варијантног решења са аспекта заштите животне 
средине 

У поступку процене стратешких утицаја Измене и допуне ПГР „Бела земља“ и планских 
решења еколошке подзоне „Бела Земља“, разматрана су варијантна решења (усвајање и 
не усвајање, односно реализације и не реализације предложених измена и допуна ПГР) 
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 избора пројеката на принципима одрживости, 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. Позитивни ефекти 
вредновани су са аспекта утицаја на: 

 природне вредности-квалитет ваздуха, површинске и подземне воде, земљиште, 

 створене вредности (зоне становања, демографске карактеристике, привредне 
активности), 

 предеоне и пејзажне карактеристике подручја, 

 инфрструктурну и комуналну опремљеност подручја, 

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

 Eколошки прихватљивије решење је оно које омогућава: 

 примену мера за спречавање негативних утицаја у простору и животној средини; 

 рационално коришћење грађевинског земљишта, као важног ресурса у планској 
поставци; 

 спровођење мониторинга животне средине; 

 поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја. 

 

План са дефинисаном наменом површина, дефинисаним урбанистичким правилима, 
интегрисаним мерама заштите животне средине и прописаним условима управљања 
удесима, представља најбоље понуђено варијантно решење Измене и допуне ПГР „Бела 
земља“, који омогућава остваривање постављених циљева концепта дугорочног одрживог 
развоја и концепта заштите животне средине и здравља становништва.  
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2.0. Општи и посебни циљеви Стратешке процене  утицаја Плана 
на животну средину 

Стратешки циљеви заштите животне средине су, пре свега, очување еколошког 
интегритета, капацитета и квалитета простора, односно заштита животне средине, 
одрживо и рационално коришћење расположивих природних ресурса и створених 
вредности на подручју планског документа и просторној целини којој припада. Стратегија 
коришћења, уређења и заштите простора Измена и допуна ПГР „Бела Земља“, односно 
подзоне „Бела Земља“ огледа се у детаљној планској организацији и уређењу према 
посебним условима, кроз вредновање капацитета расположивог простора, однос 
постојећих ограничења и ограничења планиране намене и планираних пројеката и 
пратећих активности, односно усклађивање потенцијала и ограничења у простору, 
искључивање пројеката и делатности који би значајно утицали на стање и квалитет 
животне средине подзоне „Бела Земља“ и избор могућих и прихватљивих пројеката. 

Општи и посебни циљеви Измена и допуна ПГР „Бела земља“ и Стратешке процене 
утицаја на животну средину планског документа, дефинисани су и изведени из општих и 
посебних циљева и захтева за заштиту простора и животне средине, утврђених у 
плановима и секторским документима вишег реда, доступне документације просторног 
уређења, инфраструктурног и комуналног опремања од значаја за ово подручје, услова 
надлежних органа, институција и имаоца јавних овлашћења, као и значајних питања, 
постојећих просторних и еколошких конфликта у обухвату Измена и допуна ПГР „Бела 
Земља“ и избора могућих пројеката и делатности.  

Еколошком проценом Измена и допуна ПГР „Бела Земља“, у циљу остваривања општих и 
посебних циљева заштите простора и животне средине, је обезбеђен приказ могућих 
утицаја планираних намена на животну средину, као и смернице за даље поступање при 
имплементацији Измена и допуна ПГР „Бела Земља“, односно искључивање 
неприхватљивих пројеката и избор могућих делатности. 

2.1. Општи циљеви Стратешке процене утицаја Измена и допуна ПГР „Бела 
Земља“ 

Повод за израду Измена и допуна ПГР „Бела Земља“,је омогућавање инвестирања и 
опремања подзоне „Бела Земља“, за даљи одрживи развој индустријских и комерцијалних 
програма и пројеката.  

Непосредни циљ израде Измена и допуна ПГР „Бела Земља“ је стварање планског основа 
за издавање локацијских услова, односно утврђивање правила уређења, правила грађења 
и мера заштите животне средине, у складу са правилама и смерницама планова ширег 
подручја. 

Дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја извршено је на основу смерница, 
захтева и циљева заштите животне средине проистеклих из планских докумената вишег 
реда, постојећег стања и капацитета простора подзоне „Бела Земља“ и захтева за 
управљање животном средином за планирани развој, пре свега, идустријских и 
комерцијалних садржаја. Стратешки циљеви заштите животне средине дати одредбама 
планова вишег реда и секторским стратегијама, представљају полазне основе за 
дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја, којима се поставља оквир за 
даљу разраду и дефинисање посебних циљева и избор индикатора за мерење и праћење 
њиховог остваривања. 

Општи циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна ПГР 
„Бела Земља“, због обухвата и специфичних захтева су: 

 унапређење квалитета животне средине подзоне „Бела Земља“; 

 заштита здравља становништва непосредног и ширег подручја планског документа; 
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 обезбеђење услова за контролисани, одрживи развој подручја подзоне „Бела Земља“, 
уз очување еколошке стабилности, применом мера заштите животне средине и 
мониторинга стања животне средине; 

 избор еколошки прихватљивих пројеката и делатности за контролисани развој 
подзоне „Бела Земља“, уз обавезну примену мера заштите и мониторинга стања 
животне средине; 

 комунално и инфраструктурно опремање подзоне „Бела Земља“ и ширег подручја; 

 плански и контролисани равој подзоне „Бела Земља“, уз поштовање принципа 
одрживог развоја и  обавезних мера заштите животне средине. 

Општим циљевима је постављен оквир за даљу разраду и дефинисање посебних циљева 
и избор индикатора за мерење и праћење њиховог остваривања, све у циљу управљања 
животном средином и остваривања одрживог просторног развоја подручја подзоне „Бела 
Земља“, али и планског документа у целини. 

2.2. Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Измена и допуна ПГР „Бела 
Земља“ 

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна ПГР 
„Бела Земља“, утврђени су на основу анализе стања животне средине, значајних и битних 
питања, проблема, ограничења и потенцијала подручја Измена и допуна 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 границама Измена и допуна ПГР 
„Бела Земља“, а пре свега у подзони „Бела Земља“, представљају услов превентивне 
заштите и побољшања стања у простору и животној средини.  

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна ПГР 
„Бела Земља“ су: 

 дефинисање намене површина;  

 дефинисање еколошки прихватљивих пројеката; 

 очување и унапређење постојећих природних и блиско-природних елемента у 
обухвату планског документа, од значаја за еколошку равнотежу и пејзажне вредности 
планиране намене у грађевинском подручју; 

 изградња планираних комуналних и инфраструктурних мрежа и система; 

 заштита и безбедност и здравља становништва непосредног и ширег окружења 
планског обухвата; 

 спречавање емисија штетних материја у ваздух, у складу са прописаним граничним 
вредностима;  

 спречавање емисије прекомерне буке, управљање нивоом буке и вибрацијама у 
подзони „Бела Земља“ и према контактним зонама; 

 спречавање емисија у воде и земљиште, успостављање сепаратног канализационог 
система, стриктно управљање свим категоријама отпадних вода, реализација 
уређаја/постројења за третман отпадних вода, уградња мерача протока и дефинисање 
места за узорковање и контролу квалитета пречишћених отпадних вода, пре упуштања 
у реципијент,  спречавање изливања и просипања свих врста отпадних вода пре 
претходног третмана-пречишћавања до прописаниг нивоа, у складу са законском 
регулативом; 
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 управљање отпадом, забрана депоновања свих врста и категорија отпада ван 
простора намењених за ту намену; 

 подстицање коришћења обновљивих извора енергије, еколошки прихватљивих 
енергената и успостављање енергетске ефикасности; 

 препознавање и деловање на  неочекиване и непланиране ситуације како би се 
избегле или спречиле околности које воде до акцидената на локацијама у обухвату 
подзоне „Бела Земља“  и непосредном окружењу; 

 спречавање појаве акцидентних, удесних ситуација у подзони „Бела Земља“; избор 
прихватљивих пројеката-објеката и делатности; 

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

 успостављање система контроле животне средине у обухвату подзоне „Бела 
Земља“, као дела шире мреже мониторинга;  

 увођење еколошке компензације на планском подручју, непосредном и ширем 
окружењу; 

 покретање поступка процене утицаја на животну средину за планиране пројекте, 
потенцијалне изворе негативних утицаја на медијуме животне средине, 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).  

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја омогућавају формирање еколошке матрице 
за планирану намену простора и избор пројеката-делатности у обухвату подзоне „Бела 
Земља“ на принципима одрживости и еколошке прихватљивости. 

Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину представљају 
услов за остваривање заштите простора и животне средине на подручју Плана и посебно у 
подзони „Бела Земља“, све у складу са општим смерницама, условима и мерама за 
заштиту животне средине шире просторне целине. 

2.3. Избор индикатора Стратешке процене утицаја на животну средину 

Избор индикатора Стратешке процене утицаја на животну средину, врши се на основу 
карактеристика простора и стања животне средине у границама Измена и допуна ПГР 
„Бела земља“. 

Дефинисани индикатори представљају, пре свега, квантитативне показатеље на основу 
којих се прати достигнут степен постављених циљева. Дефинисаним индикаторима 
Стратешке процене утицаја добијају се подаци о: 

 квалитету ваздуха; 

 квалитету подземнх и површинских вода; 

 количинама и квалитету пречишћених отпадних вода;  

 стању и квалитету земљишта; 

 управљању отпадом; 

 акустичним вредностима појединачних локација и комплекса и еколошке подзоне 
„Бела Земља“; 

 инфраструктурној и комуналној опремљености подручја. 
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3.0. Процена могућих утицаја на животну средину Измена и допуна 
ПГР „Бела земља 

На основу циљева и смерница просторног развоја и услова заштите животне средине из 
планова вишег реда од значаја за ПГР „Бела земља, дефинисани су општи и посебни 
циљеви Стратешке процене утицаја. Основни циљ са еколошког аспекта је интегрална 
заштита и поштовање еколошких принципа и принципа одрживости у границама Измена и 
допуна ПГР „Бела земља, односно подзони „Бела Земља“, избегавање конфликата намена 
простора, и постизање компромиса и компензације у простору. Измена и допуна ПГР „Бела 
земља, у контексту општих и посебних циљева Стратешке процене утицаја, оцењен је 
према очекиваним 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, избор могућих пројеката и 
делатности; 

 стање инфраструктурне и комуналне опремљености; 

 постојећи и планирани степен рационалности у коришћењу грађевинског земљишта и 
природних ресурса; 

 постојећи и планирани степен ефикасности заштите животне средине; 

 стање мониторинга животне средине. 

 

3.1. Еколошка валоризација подручја Измена и допуна ПГР „Бела Земља“  

На основу потенцијала и утврђених ограничења у простору на подручју Измена и допуна 
ПГР „Бела Земља“, карактеристика планских решења, карактеристика непосредног и ширег 
окружења, стања у простору, односно постојеће и планиране намене, извршена је 
валоризација простора са еколошког аспекта. Основни циљеви еколошког вредновања 
простора су: 

 утврђивање и валоризовање кључних потенцијала простора, 

 идентификација постојећих конфликата и ограничења (просторних, еколошких), 

 процена просторно-еколошког капацитета подручја подзоне „Бела Земља“,  

 дефинисање просторно-еколошке матрице подручја подзоне „Бела Земља“ за 
одрживи развој. 

Посебни циљеви еколошког вредновања простора Измена и допуна ПГР „Бела земља“: 

 дефинисање еколошке подзоне „Бела Земља“; 

 утврђивање услова за имплементацију измењеног планског документа, услова за 
планиране делатности, услова за спречавање просторних и еколошких конфликата и 
услова еколошке компензације у простору; 

 дефинисање еколошки прихватљивих и неприхватљивих пројеката и делатности; 

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

 утврђивање обавезних еколошких мера и услова за реализацију планиране еколошке 
подзоне са предностима и ограничењима у границама планском документу. 

Подручје Измена и допуна ПГР „Бела Земља“ је  валоризовано на основу постојећег, 
односно затеченог стања, процењених значајних утицаја у границама планског документа, 
непосредног и ширег окружења, планираних пројеката, садржаја и инфраструктуре, 
идентификованих ограничења и условљености у простору. Валоризација је извршена у 
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циљу усклађивања даљег развоја планског подручја, односно подзоне „Бела Земља“, 
према критеријумима економске оправданости и одрживости и еколошке прихватљивости.  

Концепт заштите и контроле животне средине за подручје Измена и допуна ПГР „Бела 
Земља“ заснован је на:  

 заштити простора и природних вредности;  

 заштити квалитета ваздуха, вода и земљишта; 

 спречавање прекомерне емисије буке; 

 контроли и управљању отпадом и отпадним водама; 

 превенцији и контроли свих извора загађивања;  

 превенцији удеса и удесних ситуација,  

 мониторингу стања животне средине. 

У циљу одрживог и еколошки прихватљивог управљања простором, природним 
вредностима и животном средином, извршена је валоризација простора у обухвату Измена 
и допуна ПГР „Бела Земља“. Да би се проценили могући утицаји, ефекти и последице по 
природу и животну средину, здравље и безбедност становништва и корисника простора, 
извршено је вредновање Измена и допуна ПГР „Бела Земља“  са аспекта заштите животне 
средине, као подлога за најбоље понуђено одрживо варијантно решење за реализацију 
планираног програма, односно планираних пројеката и делатности.  

На основу просторно-положајних карактеристика анализираног подручја, постојећег стања 
у простору, потенцијала, ограничења, могућих планираних пројеката и пратећих садржаја, 
обавезујућих смерница и планираних мера заштите животне средине које су услов за 
имплементацију Измена и допуна ПГР „Бела Земља“ и реализацију планираних пројеката, 
подручје се вреднује као јединствена Еколошка подзона „Бела Земља“. 

За ову еколошку подзону  важе све опште и посебне мере заштите животне средине, 
ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину. 

 

 

 Слика бр.5 :  Приказ обухвата еколошке подзоне „Бела Земља“  
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3.3. Еколошка компензацијa 

Мере еколошке компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица 
реализације планских решења на животну средину и здравље људи, у складу са 
Правилником о компензацијским мерама („Сл. гласник РС“, бр. 20/10). Како је циљ 
компензације на подручју подзоне „Бела Земља“ заштита животне средине, здравља људи 
и квалитета живота локалног становништва и корисника простора, због директних и 
индиректних утицаја планираних намена, локалитете за формирање нових зелених 
површина треба утврдити на основу процене вероватноће, обима и карактера могућих 
негативних утицаја постојећих и планираних садржаја на животну средину. Компензацију 
зеленила треба спровести тако да допринесе смањењу нивоа буке, емисије загађујућих 
материја и побољшњу предеоно-пејзажних карактеристика подручја. 

Мере еколошке компензације: 

 успоставити појасеве заштитног зеленила екстерно у контактним зонама, према 
зонама становања; 

 формирати појас обостраног заштитног зеленила дуж планираних и постојећих 
саобраћајница у складу са локацијским условима; 

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

 у зонама интензивног утицаја буке, мерама компензације уз границе парцела, 
опционо, формирати „зелене баријере”, антизвучне паное; 

 одабир врста приликом формирања заштитног појаса вршити на основу анализе и 
валоризације постојећег зеленила на подручју подзоне „Бела Земља“  и окружењу и 
еколошко-биолошке подлоге локације. 

3.4. Приказ процењених утицаја на животну Измена и допуна ПГР „Бела 
Земља“ 

Утицаји Измена и допуна ПГР „Бела Земља“ у границама подзоне „Бела Земља“, 
анализирани су на релацији: извори утицаја - утицаји - ефекти и последице. Извори утицаја 
на квалитет животне средине могу бити планска решења дефинисана наменом простора, у 
позитивном и негативном смислу. Вредновањем планских решења могуће је извршити 
вредновање утицаја на животну средину предметног планског документа и дати процену 
ефеката у простору и животној средини.  

 

 

Кључни извори позитивних и потенцијално негативних утицаја су планска решења за 
реализацију: 

 еколошке подзоне „Бела Земља“, која представља специфично функционално 
подручје, односно површину планирану за реализацију индустријске зоне, зоне 
пословања и комерцијалне делатности и површине за јавне намене, 

 еколошки прихватљивих пројеката и делатности, 

 потпуног комуналног и инфраструктруног опремања, 

 плана управљања отпадним водама, 

 плана управљања отпадом на нивоу пројекта, 
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 плана заштите од удеса за планиране пројекте. 

Од значаја за животну средину су решења која се односе на избор планираних пројеката и 
делатности и планиране инфраструктуре.  

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, воде, земљиште, предеоно-пејзажне 
вредности, инжењерско - геолошке карактеристике простора, инфраструктурна 
опремљеност), 

 карактеристике планираних пројеката и делатности. 

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, могу бити реверзибилни, и 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 
ПГР „Бела Земља“ за подзону „Бела Земља“, вршен је на основу вредновања могућих 
еколошких утицаја (позитивних и негативних). Величина утицаја представља приказ штете 
или користи од процењеног деловања на квалитет ваздуха, вода, земљишта, пејзажне 
карактеристике просторне целине и подзоне „Бела Земља“, природна вредности и 
квалитет животне средине.  

Значај утицаја представља размере физичког простора који може бити изложен деловању 
промена у животној 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. 

 

 



36 

               
 
 
 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне  Плана генералне регулације 
 „Бела Земља“  у Ужицу 

Tабела бр. 7: 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 делатности и активности у простору подручја 
Измена и допуна ПГР „Бела Земља“, али и непосредног и ширег окружења, посебно 
подзоне „Бела Земља“.  Критеријуми за оцењивање размера утицаја Измена и допуна ПГР 
„Бела Земља“, анализирани су на релацији су: 

 локални – локацијски – утицаји на нивоу Измена и допуна ПГР „Бела Земља“; 

 градски - утицаји од значаја за подручје града Ужица; 

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

 национални – утицаји од значаја за ниво Републике Србије. 

Tабела бр. 8: 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 општине Бела Паланка 

Локални 
(локацијски) 

I 
могући утицаји на нивоу измене Плана детаљне 
регулације  

Процена могућих утицаја Измена и допуна ПГР „Бела Земља“ на животну средину 
обухвата: 

 вредновање чинилаца животне средине у поступку процене утицаја стратешког 
карактера (укључујући податке о стању и квалитету ваздуха, површинских вода, 
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земљишта, микроклиматских карактеристика, буке и вибрацијама, биљном и 
животињском свету, 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 еколошки прихватљивих пројеката 
за увећање позитивних ефеката у подзони „Бела Земља“; 

 начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја Измена и допуна 
ПГР „Бела Земља“, (вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска 
димензија, локација, просторно-географска област, природна добра, број изложених 
становника, кумулативна и синергетска природа утицаја); 

Циљ еколошког вредновања  простора је: 

 процена могућих утицаја стратешког карактера у простору,  

 утврђивање општих и специфичних утицаја и појава, 

 процена позитивних утицаја у простору и животној средини, 

 процена могућих негативних ефеката у животној средини, који могу настати због 
карактеристика постојећег стања и планираних пројеката (делатности), постојећих 
конфликата и ограничења у простору и карактеристика планираних намена, односно 
планираних пројеката и делатности. 

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

 планираних намена и избор прихватљивих пројеката-делатности; 

 планиране инфраструктурне и комуналне опремљености;  

 начина коришћења простора; 

 дозвољеног степена утицаја на животну средину. 

Стратешка процена Измена и допуна ПГР „Бела Земља“ представља вредновање са 
аспекта: 

 примењених мера превенције на планском нивоу за спречавање и минимизирање 
потенцијално штетних утицаја на стање и квалитет ваздуха, вода, појаве буке и 
вибрација, зеленила и пејзажне вредности, нејонизујућег зрачења, генерисање 
отпадних вода и отпада и укупан квалитет животне средине; 

 рационалног, еколошки прихватљивог избора планираних пројеката и делатности; 

 обавезне имплементације мера за спречавање и отклањање могућих значајних 
утицаја и последица стратешког карактера у простору и животној средини; 

За потребе процене утицаја, као оквир граничних капацитета животне средине подручја 
Измена и допуна ПГР „Бела Земља“,, коришћени су услови и подаци надлежних 
институција и имаоца јавних овлашћења, Нацрт Измена и допуна ПГР „Бела Земља“ у 
Ужицу, док је постојеће стање дато као процена на основу увида на терену и 
евидентирања потенцијалних ризика и података мерења и праћења квалитета животне 
средине за град Ужице, од значаја за предметну зону.  
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Табела бр. 9: Вредновање примењених индикатора 

ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ ИНДИКАТОРА 

ОПШТИ ПРОСТОРНИ ЦИЉЕВИ ИНДИКАТОРИ 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПОСТОЈЕЋЕ 
СТАЊЕ 

ПЛАНИРАН
О СТАЊЕ 

1.  

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

1.1. Ваздух 

емисија загађујућих материја 

таложне материје, чађ, SOX, NOx, CO, озон 

издувни гасови пореклом из саобраћаја 

гасови из индустрије и пореклом од гасификације и  
топлификације 

0 +1/I/ 

 

1.2. Вода 

квалитет површинских и подземних вода 

pH, HPK, BPK5, органско оптерећење, укупна уља и 
масти, микробиолошке карактеристике 

третман отпадних вода – постројења, уређаји за 
третман 

капацитети и услови каналисања отпадних вода 

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

 

1.3. Земљиште 

загађеност земљишта (pH, опасне и штетне материје) 

промена површина обрадивог земљишта 

структура и стање шумских комплекса 

0 +1/I 

 
1.4. Шуме 

степен шумовитости 

пошумљавање 
0 -1/I 

2.  ПРЕДЕОНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

2.1. Степен деградације 

загађене локације, зоне 

непланска изградња 

експлоатација сировина 

0 +1/I 

 2.2. Уређено зеленило 
уређене зелене површине (процентуално учешће у 
структури површина) 

0 +2/I 

3. СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

 3.1. Уређеност зеленила 
заступљеност и процентуално учешће уређеног 
зеленила 

0 +1/I/II 

 

3.2. Инфраструктурна 
опремљеност 

дужина саобраћајница 

дужина водоводне мреже 

дужина канализационе мреже 

 

0 +2/I/II 
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3.3. Јавне намене 

јавни пут, саобраћајнице, гробље 

 
0 +1/I/II 

4. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
4.1. Број становника 

број корисника простора 

број становника насељеног 
места/општине/региона/државе 

0 +1/I 

 4.2. Квалитет живота 
становника 

здравље становника 

запосленост 
0 +1/I 

5. УСЛОВИ- ПАРАМЕТРИ 

 
5.1. Урбанистички 
параметри 

правила грађења и уређења 

величина парцеле 

степен изграђености 

0 +2/I/II 

 5.2. Бука 
изложеност становништва нивоима буке пореклом од 
саобраћаја, индустрије, комуналне буке 

0 +1/I 

 

5.3. Отпад 

План управљања отпадом 

покривеност територије  

организованим прикупљањем отпада 

неконтролисана сметлишта 

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

 5.4. Комунална хигијена ниво достигнуте комуналне хигијене -1/I +1/I 

 5.5. Коришћење 
обновљивих извора 
енергије 

степен заступљених обновљивих извора енергије 
0 0 

6. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
КАПАЦИТЕТИ 

градска норматива 

контрола - мониторинг 

доступност информација о животној средини 

0 +2/I/II 

 

3.5. Начин вредновања чиниоца животне средине у поступку процене утицаја 
Плана на животну средину, мере за спречавање, ограничавање и 
компензацију негативних утицаја на животну средину 

У циљу заштите и унапређења 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 
Планом генералне регулације, контактних зона и зона потенцијалних утицаја, односно 
подручја од значаја за планирану намену.  

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 
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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 

Мере заштите површинских и подземних вода ће се спроводити у складу са дефинисаним 
циљевима заштите животне средине са аспекта заштите вода, и то:  

 очување живота и здравља људи,  

 смањење свих видова загађења и  

 спречавање даљег погоршања стања вода.  

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

У циљу спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја промене намене у 
границама планског документа на површинске и подземне воде, неопходно је спроводити 
мере заштите приликом планирања и реализације пројеката, односно индустријских и 
других 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 („Службенигласник 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.гл.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); 
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 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:  

 забрањено је директно и индиректно загађивање површинских и подземних вода, како 
у обухвату границе еколошке подзоне „Бела Земља“ тако и у контактним зонама 
(подземне воде и водотоци шире просторне целине); 

 све планиране активности на реализацији пројеката (објеката, погона, комплекса, 
пратећих садржаја, инфраструктуре) у еколошкој подзони „Бела Земља“, у свим 
фазама имплементације измене и допуне ПГР, морају се спроводити тако да обезбеде 
заштиту површинских и подземних вода, односно, забрањено је свако испуштање у 
животну средину (потоке, на земљиште) свих категорија и типова отпадних вода, без 
претходног пречишћавања до захтеваног нивоа;  

 при извођењу свих радова на реализацији пројеката, обавезне су мере техничке и 
еколошке заштите од загађивања површинских, подземних вода и земљишта; 

 забрањено је директно и индиректно просипање и изливање непречишћених отпадних 
вода на земљиште у комплексима, на парцелама и локацијама планираних пројеката;  

 обавезно је прикључење свих планираних пројеката, објеката и садржаја на  градску 
канализациону мрежу јавног канализационог система; 

 обавезно је одводњавање са постојећих и планираних саобраћајница и интерних 
саобраћајница унутар комплекса и парцела планираних пројеката;  

 сакупљање и евакуацију условно чистих атмосферских вода са кровова објеката, 
извршити системом кровних олука и системом ригола спровести на зелене површине; 

 потенцијално зауљене атмосферске воде са платоа, технолошких и других површина, 
сакупљати, каналисати и одводити на пречишчавање у таложнике сепараторе уља и 
масти пре упуштања  у реципијент; 

 димензионисање канала, (ригола са решеткама) цевовода и сепаратора уља и масти, 
вршити за меродавну количину воде; 

 чишћење таложника-сепаратора уља и масти се мора поверити, искључиво, 
овлашћеном оператеру који има дозволу за управљање опасним отпадом на даљи 
третман; управљање опасним отпадом мора пратити документ о кретању отпада;  

 обавезна је контрола квалитета отпадних вода пре и после пречишћавања у 
таложницима сепараторима уља и масти; испитивање квалитета отпадних вода врши 
се преко акредитоване лабораторије; сваки сепаратор таложник уља и масти мора 
бити опремљен местом за узорковање и мерачем протока; 

 за пројекте (комплексе, објекте, погоне делатности) у којима се јављају или могу 
јавити отпадне воде које имају карактеристике технолошких и термичких отпадних 
вода, обавезна је уградња/изградња уређаја/постројења за прећишавање отпадних 
вода пре упуштања у реципијент; степен пречишћавања и квалитет пречишћених 
отпадних вода мора задовољавати захтевани ниво, у складу са захтевима 
реципијента (водотока, јавне канализационе мреже); 

 после пречишћавања а пре упуштања у реципијент обавезна је уградња уређаја за 
мерење и регистровање количина испуштених пречишћених отпадних вода и 
дефинисање мерног места за узимање узорака за испитивање квалитета 
пречишћених отпадних вода; 
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 у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна је 
хитна санација угрожене локације-одговор на удес, у складу са планом заштите од 
удеса; 

 у циљу контроле животне средине и заштите воде и водних тела од загађивања, у 
границама еколошке подзоне „Бела Земља“, при имплементацији и реализацији 
планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени 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.  

3.5.2. Ваздух 

Изменама и допунама ПГР Планом „Бела Земља” планирано је стварање услова за 
реализацију дозвољених и еколошки прихватљивих индустријских, производних и 
пословних комплекса. У процесу реализације предметне подзоне очекују се временски и 
просторно ограничени утицаји на квалитет ваздуха, пре свега у току радова на уређивању 
локација и изградњи планираних објеката и постројења. Утицаји на квалитет ваздуха у 
фази грађевинских радова на реализацији планираних садржаја могу се третирати као 
краткотрајни, временски и просторно ограничени. Очекиване емисије у ваздух (полутанти 
од рада ангажоване механизације, разношења прашине са привремених одлагалишта 
грађевинског отпада под утицајем ветра као последица манипулације грађевинским 
материјалом), генерисање грађевинског отпада, не представљају дугорочно посматрано 
претњу по животну средину и здравље становништва, с'обзиром да су утицаји на квалитет 
ваздуха у фази припремних и осталих радова занемарљиви, краткотрајни, временски и 
просторно ограничени и престају по завршетку извођења радова на микролокацијама. 

Али, могу се очекивати и потенцијално значајни утицаји, у случају не поштовања техничких 
и технолошких мера заштите и у случају удесних ситуација пореклом од планираних 
делатности, које ће бити реализоване на простору подзоне, које у зависности од 
делатности могу имати сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет 
ваздуха. 

Планирање и пројектоване техничких и технолошких мера заштите од загађивања ваздуха 
у технолошким процесима, обезбедиће директно и индиректно спречавање емисије у 
ваздух. Заштита ваздуха обухвата планирање мера за имплементацију измена и допуна 
ПГР и избор пројеката, који неће имати сложени карактер, кумулативно и синергијско 
дејство на квалитет ваздуха у подзони „Бела Земља”, али и шире просторно посматрано. 
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); 
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 Уредбом о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих 
материја у ваздух („Сл.гласник РС”, бр. 3/2016); 

 

Заштита ваздуха еколошке Подзоне „Бела Земља“ представља интегрални део 
мониторинга квалитета ваздуха за град Ужице. 

Посебне мере заштите ваздуха предметне подзоне спроводе се како би се избегло 
кумулирање негативних утицаја планираних пројеката (објеката, делатности, комплекса) са 
негативним утицајима из  окружења - фреквентна саобраћајница (деоница државног пута 
IБ реда бр.23 Појате-Крушевац-Краљево-Прељина-Чачак-Пожега-Ужице-Чајетина-Нова 
Варош-Пријепоље-државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун). 

Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју подзоне „Бела Земља“ обухвата мере 
превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих извора загађења (покретних и 
стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали потенцијално негативни ефекти на квалитет животне средине и здравље 
становништва. Изменама и допунама планског документа за предметну еколошку подзону, 
планирано је стварање услова за реализацију индустријских објеката и комплекса, 
инфраструктурно и комунално опремање, што подразумева временски ограничене утицаје 
на квалитет ваздуха у фази грађевинских радова на реализацији планираних садржаја, али 
и негативне утицаје пореклом од планираних активности током редовног рада могућих и 
дозвољених делатности које могу имати сложени карактер, кумулативно и синергијско 
дејство на квалитет ваздуха.  

 

Смернице и мере заштите ваздуха:  

 заштиту ваздуха од загађивања спроводити као интегрални део мониторинга квалитета 
ваздуха на подручју града Ужица;  

 реализацију прикључних и интерних саобраћајница извршити према меродавном 
саобраћајном оптерећењу, како би се обезбедила добра саобраћајна проточност за 
локације индустријских и других комплекса;  

 озелењавање сваког комплекса, у складу са заступљеном делатношћу, коришћењем 
декоративног аутохтоног зеленила са учешћем до 30%;  

 у рубним деловима Подзоне „Бела Земља“, према зонама становања, спорта и 
рекреације, туристичим комплексима, извести заштитни појас од груписаног 
листопадног дрвећа и жбуња;  

 грејање објеката извести уз употребу еколошки прихватљивих енергената (обновљиви 
извори, природни гас);  

 обавезан је избор и примена најбољих доступних техника и технологија, у 
технолошком процесу еколошки прихватљивих пројеката, за спречавање загађивања 
ваздуха, у складу са заступљеним технолошким процесом; 

 за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздух, 
обавезне су техничко-технолошке мере за смањење концентрација загађујућих 
материја и свођење истих у прописане вредности или обустављање технолошког 
процеса;  

 за случај квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите, 
због чега може доћи до прекорачења граничних вредности емисије, квар отклонити 
или прилагоди рад новонасталој ситуацији како би се емисија свела у дозвољене 
границе, односно у прописане вредности у најкраћем року;  

 у оквиру сваког комплекса, одржавати максималан ниво комуналне хигијене;  
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 у циљу контроле животне средине и заштите ваздуха од загађивања, при 
имплементацији и реализацији планираних пројеката, објекатаи 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 подзоне „Бела Земља“ може бити последица 
неадекватног управљања отпадом и отпадним водама. 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 

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

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

 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:  

 реализација планираних пројеката се мора спровести у складу са прописаним 
урбанистичким параметрима, правилима уређења и правилима грађења и еколошким 
условима и мерама; 

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

 у фази изградње објеката у оквиру индустријске зоне, рационално користити 
земљиште–хумусни слој сачувати за касније уређење локација и околног терена; 

 у случају да се будућим активностима у границама Плана, 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; 

 обавезно је организовано управљање свим врстама отпада који могу настајати на 
подручју подзоне „Бела Земља“, како у фази реализације планских решења, тако и 
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при редовном раду планираног пројекта,  што подразумева прикупљање, примарну 
селекцију, транспорт и одлагање отпада преко надлежног комуналног предузећа; 

 обавезно је управљање отпадним водама, у складу са важећом законском 
регулативом и условима надлежних институција и 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;  

 неопходно је успоставити мониторинг квалитета земљишта, у складу са Уредбом о 
програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 
од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. 
гласник РС”,бр.88/10); 

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

 

3.5.4. Заштита природе 

Према условима Завода за заштиту природе 03 бр.020-164/2,од 05.02.2019.године, 
подручје Измена и допуна ПГР „Бела Земља“, односно еколошка подзона „Бела Земља“,  
налази се ван граница подручја у поступку заштите Предела изузетних одлика „Клисура 
реке Ђетиње“ и ван обухвата еколошке мреже „Клисура Ђетиње“.  

Обавезне мере и смернице заштите природе и подручја стратешке процене утицаја на 
животну средину, у складу са Законом о заштити природе („Сл.гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 
91/10-исправка, 14/16 и 95/18-други закони)  обухватају следеће услове:  

 обавезне су мере заштите и мониторинга квалитета ваздуха, вода и земљишта; 

 обавезне су мере заштите од прекомерне буке применом антизвучних баријера 
(природних-зелених баријера и појасева, вештачких баријера) уз мониторинг и 
контролу стања; 

 обавезне су превентивне мере заштите, при планирању, пројектовању и извођењу 
радова, у циљу заштите хидрогеолошких и хидрографских карактеристика терена 
(реализацију планираних пројеката морају пратити претходна хидрогеолошка 
истраживања токова подземних вода); 

 реализација планираних пројеката (објеката, комплекса, погона, делатности) је могућа 
у складу са урбанистичким и еколошким зонирањем подзоне „Бела Земља“; 
раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају одређивањем 
неопходних заштитних растојања и појасева; 

 обавезно је озелењавање и пејзажно уређење сваког комплекса посебно, у складу са 
планом озелењавања, у функцији заштите и предеоног уклапања у окружење; 

 посебно евидентирати зелене површине и појединачна стабла, како би се вредни 
примерци просторно и функционално инкорпорирали у планирану концепцију система 
зеленила; посебну пажњу посветити формирању и уређењу нових зелених површина, 
у складу са наменом простора и захтевима планираних појединачних пројеката; 
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 обавезно је очување и заштита постојећих природних и блиско-природнх елеменат у 
обухвату подзоне, вредног зеленила (групација, појединачних примерака високог 
зеленила) и интегрисање у планиране намене; 

 обавезно је прибављање сагласности надлежне институције у случају потребе сече 
одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело 
на најмању могућу меру; 

 обавезна је еколошка компензација зеленила, односно обавезна је надокнада зелених 
површина које се морају уклонити у поступку теализације планираних пројеката; 

 обавезна је регулација стационарног саобраћаја, односно обезбеђивање 
контролисаних и стандардно уређених паркинг простора; 

 обавезна је санација и рекултивација свих деградираних површина, у постојећем 
стању и за случај њиховог настанка у поступку реализације планираних пројеката; 

 обавезна је контрола и управљање насталим геолошким, грађевинским и осталим 
отпадима који настају у току уређивања локација за реализацију планираних 
пројеката; 

 обавезне су мере заштите за случај настанка акцидента или других удесних ситуација 
у свим фазама реализације планиране намене, уз обавезно обавештавање 
надлежних органа; 

 уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-
петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног добра, 
извођач радова је дужан да о томе обавести ресорно Министарство, као и да 
предузме свемере заштите од уништавања, оштећења или крађе, до доласка 
овлашћеног лица; 

 у циљу контроле животне средине и заштите природе у границама еколошке подзоне 
„Бела Земља“, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, 
површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину ("Службени 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; 

 обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења; 

 обавезна је контрола и праћење кретања радиоактивности у животној средини; 
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 обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и 
контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења; 

 обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у 
животној средини; 

 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 пројеката, 
односно при уређивању терена, изградњи објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре. 
У свим фазама реализације планираних пројеката користиће се механизација која је извор 
буке и вибрација. У току редовног рада бука ће се јављати у индустријским комплексима и 
локацијама, у коридорима саобраћаница. 

Како би негативни утицаји буке 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 подзоне „Бела Земља” 
спроводиће се у складу са одредбама: 

 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: 

 сви пројекти, односно делатности генератори буке, су у обавези да примењују мере 
техничке заштите од буке; 

 при извођењу радова на подручју подзоне „Бела Земља”, 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); 

 мерење буке врше акредитовани оператери, у складу са важећом законском 
регулативом; 

 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); 

 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; 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/5263
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
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 избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима, у складу са 
пејзажним и еколошко-биолошким захтевима; 

 озелењавање паркинг простора вршити линеарном садњом; приликом избора врста 
садног материјала треба одабрати оне врсте које су првенствено отпорне на 
аерозагађење, прашину, доминантне ветрове; 

 у циљу контроле животне средине и заштите подручја, становништва и екосистема од 
прекомерне буке, у границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних 
пројеката, 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. 114/2008) 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 за управљање отпадом, као 
и на основу процењених и очекиваних количина и карактеристика отпада који могу 
настајати на подручју подзоне „Бела Земља“. Концепт управљања отпадом на подручју 
подзоне „Бела Земља“ мора бити заснован на укључивању у систем локалног концепта 
управљања отпадом, преко Локалног плана управљања отпадом града Ужица и 
припадајућег региона, као и на примени свих неопходних организационих и техничких мера 
којима би се смањили потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине.  

Управљање отпадом на подручју подзоне „Бела Земља“ 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 и 95/18); 

 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 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). 

У складу са планираним пројектима (индустријски погони, комплекси и делатности) и 
активностима на планском подручју, може се очекивати настајање следећих врста и 
категорија отпада:  

 грађевински отпад; 

 комунални отпад; 

 опасан и неопасан отпад; 

Управљање отпадом мора се вршити у складу са Планом управљања отпадом за сваки 
планирани пројекат у коме настаје отпад, а који мора бити усаглашен са Локалним планом 
управљања отпадом и законском регулативом. 

Грађевински отпад (вишак земље, остали геолошки и грађевински отпад), на локацијама 
планираних пројеката ће се генерисати у фази припреме терена и фази реализације 
објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре, односно у фази уређивања локације, 
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изградње објеката, инфраструктуре, инсталација, монтирања опреме. Управљање 
грађевинским отпадом мора бити у складу са Одлуком о одређивању локације за 
складиштење, третман и одлагање инертног, грађевинског и отпада. 

Комунални отпад, настајаће на локацијама планираних пројеката као последица боравка 
запослених. Управљање комуналним отпадом мора се обављати контролисано, према 
дефинисаној динамици, преко надлежног комуналног предузећа. За ефикасно и еколошки 
прихватљиво управљање отпадом на подручју подзоне „Бела Земља“, потребно је: 

 успоставити сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада преко надлежног 
комуналног предузећа, у складу са Локалним планом управљања отпадом; 

 све микролокације са контејнерима морају бити доступне возилима комуналног 
предузећа у свим временским условима; поставити судове (контејнере) за 
сакупљање отпада у зонама и локацијама, у складу са партерним решењем;   

 редовно пражњење контејнера и транспорт отпада мора бити у складу са условима 
надлежног комуналног предузећа. 

Опасан отпад, који може настати на планском подручју, у складу са делатностима 
планираних пројеката, одлагати и привремено складишти у специјалним херметички 
затвореним некорозивним судовима која се налази на месту предвиђеном за одлагање 
опасног отпада до предаје оператеру који поседује дозволу за управљање овом врстом 
отпада, уз документ о кретању отпада. 

Санитарно-фекалне отпадне воде, генерисаће се у санитарним чворовима 
производних и услужних објеката, које ће се интерном канализационом мрежом  
спроводити до прикључка на јавну канализациону мрежу. Квалитет пречишћених отпадних 
вода пре упуштања у јавну канализациону мрежу мора бити у складу са: 

 Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода 
(„Сл.гласник СРС”, бр.47/83, 13/84); 

 Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање („Сл.гласник СРС”, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

 Правилником о опасним материјама у водама („Сл.гласник СРС”, бр.31/82); 

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

Технолошке отпадне воде, које могу настајати као резултат технолошких процеса 
планираних пројеката, пре упуштања у јавни градски канализациони систем, морају бити 
пречишћене на постројењу/уређају за пречишћавање отпадних вода до нивоа који је 
прописан актом о испуштању отпадних вода у јавну канализацију који доноси надлежни 
орган јединице локалне самоуправе. Обавезна је контрола количина испуштених 
пречишћених отпадних вода преко мерача протока и контрола квалитета пречишћених 
вода на месту предвиђеном за узорковање.  

Потенцијално зауљене атмосферске воде, са манипулативних површина, платоа 
производних погона, могу садржати таложне и уљасте материје, што може довести до 
загађивања земљишта, површинских и подземних вода, те се исте морају прикупљати и 
каналисати, системом ригола и канала и одводити у сепаратор-таложник уља и масти, а 
након третмана, уз контролу квалитета (место за узорковање) и количине (мерач протока), 
атмосферске воде биће испуштене у јавну градску мрежу атмосферске канализације или 
други реципијент, у складу са водним условима. 

  

Смернице и мере управљања отпадом: 



50 

               
 
 
 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне  Плана генералне регулације 
 „Бела Земља“  у Ужицу 

 санирати све локације на којима је неконтролисано депонован отпад на подручју 
подзоне „Бела Земља“, у контактним зонама и непосредном окружењу, како би се 
спречило загађивање животне средине;  

 забрањено је одлагање, депоновање свих врста отпада ван простора опредењених за 
ту намену, на подручју подзоне „Бела Земља“, непосредном и ширем окружењу;  

 за све врсте отпада које настају у обухвату подзоне „Бела Земља“, реализацијом и 
имплементацијом планских решења, обезбедити адекватне судове за прикупљање 
отпада, потребан простор, услове и опрему за сакупљање, разврставање и 
привремено чување различитих врста отпада (комунални, амбалажни, рециклабилни, 
отпадна уља и остале отпаде) до предаје оператеру који поседује дозволу за 
управљање продукованим врстама отпада, у складу са Законом о управљању 
отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима; 

 забрањено је одлагање, депоновање свих врста и категорија отпада насталих у 
подручју подзоне „Бела Земља“ и појединачних пројеката, ван простора опредељених 
за ту намену;  

 поступање и управљање опасним отпадом и отпадом посебних токова, вршиће се 
преко оператера који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, у складу са 
законском регулативом; 

 са опасним отпадом који настаје у процесу чишћења таложника сепаратора, 
поступати у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10 и 14/16) и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања 
опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр.92/10) и Правилником о условима, начину и 
поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС”, бр.71/10); отпад од 
чишћења таложника-сепаратора, обзиром да има својства опасних материја, чувати у 
некорозивној, непропусној амбалажи са оригиналним затварачем до предаје 
оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз обавезну 
евиденцију о врсти и количини отпада и документ о кретању отпада или чишћење 
поверити оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз 
евиденцију и документ о кретању опасног отпада; или чиђћење сепаратора-
таложника поверити оператеру који поседује дозволу за управљање опасним 
отпадом; 

 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; 

 обезбедити довољан број и правилан распоред судова за прикупљање комуналног 
отпада на јавним површинама и за појединачне пројекте, чији се изглед уклапа у 
амбијенталну целину, водећи рачуна о визуелној усклађеноти, у складу са наменом 
простора; 

 грађевински отпад, у току радова на припреми локације, привремено депоновати на 
локацији до коначног одлагања на место одређено Одлуком о одређивању локације 
за складиштење, третман и одлагање инертног, грађевинског и отпада на територији 
града Ужица; 

 на подручју подзоне „Бела Земља“ није дозвољена неконтролисано спаљивање 
отпада и било каквих отпадних материја. 

 

 

Посебне мере управљања отпадом: 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55619
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55619
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55619
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 вршити 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;  

 управљање амбалажом и амбалажним отпадом се спроводи у складу са: 

- условима заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава зa 
стављање у промет,  

- условима за управљање амбалажом и амбалажним отпадом,  

- обавезом извештавања о амбалажи и амбалажном отпаду 

 сакупљање, транспорт и одлагање отпада вршити преко надлежног јавног комуналног 
предузећа/овлашћеног оператера, према врсти и карактеру отпада, према извршеном 
испитивању и утврђивању карактера отпада, сагласно важећој законској регулативи; 

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

 

3.5.8. Мере заштите од удеса и удесних  ситуација  

У еколошкој подзони „Бела Земља“, у складу са планираном наменом, постоји вероватноћа 
појаве акцидената, технолошких удесних ситуација. У свим фазама имплементације 
планског документа, обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања узрока за 
настанак удеса, мере контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите 
живота и здравља и људи и животне средине. На основу анализе планиране намене, 
процене капацитета простора и животне средине, може се закључити да постоји 
вероватноћа појаве удеса и удесних ситуација. Заштита од техничко-технолошких несрећа 
(акцидената) и потенцијалних утицаја на окружење обухвата следеће: 

 прихватљиви су пројекти чији капацитет и делатности не изазивају емисије у ваздух, 
воде и земљиште и емисије буке преко граница прописаних законском регулативом; 

 за све потенцијалне пројекте, обавезна је провера кроз поступак процене утицаја на 
животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину 
(„Сл.гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15) 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; 

 паркирање возила унутар парцела, вршити само на уређеним местима, уз 
предузимање посебних мера заштите од загађивања земљишта, површинских и 
подземних вода уљима, нафтом и нафтиним дериватима; 

 растурање, развејавање чврстог отпада који се јавља у процесу градње у зони 
градилишта, спречити систематским и контролисаним прикупљањем и депоновањем 
на за то уређеним привременим депонијама грађевинског шута до безбедне 
евакуације; 

 уколико дође до хаварије возила која носе опасне материје у прашкастом или 
грануларном стању или просипања опасних материја у подзони „Бела Земља, 
приступити хитној санацији у складу са планом заштите од удеса. 

Мере заштите животне средине и одговор на удес: 

 избор планираних пројеката усагласити са предложеном еколошком 
прихватљивошћу; 

 за све планиране пројекте, објекте и делатности у којима су присутне или могу бити 
присутне, а у зависности од максимално могућих количина, опасне материје потребно 
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је урадити политику превенције, односно план заштите од удеса и извештај о 
безбедности; 

 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; 

 за све планиране пројекте, потребно је извести одговарајући систем противпожарне 
заштите; посебну пажњу посветити обуци и контроли запослених као и квалитету и 
атесту противпожарне опреме планиране за уградњу; вршити редовну контролу свих 
противпожарних елемената-опреме и инсталација; пројектовати заштиту инсталација 
и објеката од атмосферског пражњења; 

 после удеса, обавезно је  најкасније у року од 24 часа, о ванредном догађају 
обавестити надлежни орган ресорног Министарства; обавештење садржи 
информације о околностима ванредног догађаја, месту, времену, непосредној 
опасности по здравље људи и опис предузетих мера; сва места где је настала 
хаварија се морају поправити и потпуно санирати у најкраћем року; 

 у циљу контроле животне средине и прописивања, спровођења и контроле мера за 
заштиту животне средине, у границама подзоне „Бела Земља, при имплементацији и 
реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС”,бр. 114/08) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о 
изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину. 
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4.0. Смернице за ниже хијерархијске нивое 

Еколошка процена Плана генералне регулације за предметно подручје представља основ 
за вредновање простора за планирану промену намена површина, предлога мера за 
заштиту животне средине, а у циљу даљег одрживог развоја локалне заједнице. 

Обавезујућа смерница Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза носиоца 
пројекта да се надлежном органу задуженом за послове животне средине, обрати 
Захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и проведе 
поступак процене за планирани пројекат. 
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5.0. Програм праћења стања животне средине у току спровођења 
Измена и допуна ПГР „Бела земља“ у Ужицу, (мониторинг) 

Основни циљ мониторинг система је да се обезбеди правовремено реаговање и 
упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, да се оствари увид у 
стање чинилаца животне средине и утврди потреба за предузимањем додатних мера 
заштите, у зависности од степена угрожености и врсте загађења. 

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и 
оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата праћење 
природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине у 
анализираном простору. Циљеви мониторинга животне средине на подручју Измена и 
допуна ПГР „Бела земља“ у Ужицу су: 

 заштита здравља становништва, 

 заштита површинских и подземних вода и земљишта 

 заштита ваздуха од зачађивања, 

 заштита природних и блиско природних шумских и осталих екосистема, 

 стварање услова за оцењивање стања животне средине на основу резултата мерења, 
на подручју Измена и допуна ПГР „Бела земља“ у Ужицу, а посебно за подзону „Бела 
земља. 

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) и 14/16), као обавеза. Мониторинг се реализује преко акредитованих 
лабораторија, а извештаји о резултатима мониторинга морају бити доступни надлежној 
еколошкој инспекцији и јавности.  

Мониоринг животне средине на подручју Измена и допуна ПГР „Бела земља“ у Ужицу, 
обухвата Програм мониторинга животне средине, односно: 

 мониторинг квалитета ваздуха, 

 мониторинг квалитета отпадних вода, 

 мониторинг квалитета земљишта, 

 мониторинг нивоа буке, 

 мониторинг отпада. 

Мониторинг квалитета ваздуха, врши се у циљу утврђивања концентрација 
загађујућих материја у ваздуху. Мерна места за праћење квалитета ваздуха од значаја за 
подручје Измена и допуна ПГР „Бела земља“ у Ужицу, организовати тако да представљају 
релевантне тачке, што ће бити дефинисано у поступку процене утицаја на животну средину 
за сваки планирани пројекат са потенцијалним емитерима. Мониторинг квалитета ваздуха 
вршиће се у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 10/13) и 
релевантним подзаконским акатима. 

Контрола квалитета отпадних вода се врши у циљу оцењивања квалитета свих 
отпадних вода. Праћење квалитета отпадних вода врши се на местима излива у 
реципијент и то пре мешања отпадних вода са водама реципијента, у складу са Законом о 
водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), 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), Правилником о еколошком и хемијском статусу површинских водаи 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС”, 
бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

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.  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
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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, у складу са технолошким процесом сваког планираног 
пројекта. 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 буке је 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. 

Мониторинг отпада има за циљ праћење, контролу и управљање свим врстама и 
категоријама отпада за планиране пројекте у оквиру граница Измена и допуна ПГР „Бела 
земља“ у Ужицу, а према Плану управљања отпадом (утврђивање врста, категорија и 
количина отпада која настаје у комплексима) у складу са Законом о управљању отпадом 
(„Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16). 

Мониторинг животне средине на подручју Измена и допуна ПГР „Бела земља“ у Ужицу, 
мора бити интегрални део мониторинга града Ужица, а сваки планирани пројекат, у складу 
са делатношћу, је кроз поступак процене утицаја у обавези да успостави мониторинг. 

5.1. Права и обавезе надлежних органа 

Стратешка процена утицаја на животну средину представља механизам којим се 
обезбеђује одржива заштита простора и животне средине, у току припреме докумената 
којима се усмерава и планира развој, односно у току припреме, израде и имплементације 
Измена и допуна ПГР „Бела земља“ у Ужицу. Процена утицаја стратешког карактера 
представља комплексан и целовит процес и поступак који омогућава и обезбеђује укупно 
сагледавање предметног регулационог али и развојног докумената, са аспекта заштите 
животне средине и даје могућност за предлагање решења, 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 ПГР „Бела земља“ у Ужицу, у 
складу са Законом о стртешкој 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 и 83/18): 

 надлежни орган задужен за припрему Плана је у обавези да органу надлежном за 
заштиту животне средине, заинтересованим органима и организацијама достави на 
мишљење Извештај о Стратешкој процени; 

 надлежни орган задужен за припрему Плана је у обавези да, пре упућивања захтева 
за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени, обезбеди учешће 
јавности у разматрању Извештај о Стратешкој процени; 

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

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

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

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml
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 надлежни орган за послове заштите животне средине, по добијању Извештаја о 
Стратешкој процени са Извештајем о учешћу заинтересованих органа, организација и 
јавности, може прибавити мишљење других овлашћених организација и стручних 
лица или образовати стручну комисију за оцену Извештаја о Стратешкој процени; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине врши оцену Извештаја о 
Стратешкој процени, на основу прописаних критеријума; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине даје сагласност на Извештаја о 
Стратешкој процени или одбија захтев за давање сагласности на Извештаја о 
Стратешкој процени; 

 надлежни орган задужен за припрему Плана не може упутити План у даљу процедуру 
усвајања без сагласности на Извештај о Стратешкој процени за послове заштите 
животне средине; 

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

Обавезе носиоца планираних пројеката:  

 носиоци планираних пројеката, по усвајању Измена и допуна ПГР „Бела земља“ у 
Ужицу и исходовању информације о локацији, у обавези су да покрену поступак 
процене утицаја на животну средину за сваки пројекат појединачно, подношењем 
Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, у складу са 
Законом о процени утицаја на животну средину: („Сл.гласник РС, бр”.135/2004, 
36/2009) 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. 114/2008) на основу решења да је потребна процена утицаја на 
животну средину и израда студије о процени утицаја на животну средину, носиоци 
планираних пројеката су дужни да испоштују процедуру на овом хијерархијском нивоу; 

 на основу решења да је није потребна процена утицаја на животну средину, носиоци 
планираних пројеката морају поштовати услове и мере прописане Извештајем о 
стaртешкој процени утицаја Плана; 

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

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

 

5.2. Поступање у случају неочекиваних негативних утицаја 

Ако у било којој фази имплементације Измена и допуна ПГР „Бела земља“ у Ужицу и 
реализацији планираних пројеката, дође до појаве непредвиђених или неочекиваних 
утицаја који могу имати значајне негативне ефектe на животну средину, неопходно је 
поступак стратешке процене утицаја поновити, односно извршити анализу узрока, ефекат 
утицаја и процену 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 
Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији, 
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, мерење и успостављање „нултог 
стања”, 

 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 
захвата 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 целина, зона, објеката и медијума 
животне средине и здравље становништва, коришћене су и методе дате у препорукама и 
упутствима Светске здравствене организације (WHO). 

Стратешка процена утицаја се ради у фази усвојене Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације, усвојеног 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 „Бела Земља“ у Ужицу - Извештаја о СПУ,  нису уочене битне 
тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера Плана 
генералне регулације на животну средину. За оцену стања животне средине извршена је 
процена, на основу увида на терену, услова надлежних институција, постојеће просторно-
планске и урбанистичке документације, природних карактеристика просторне целине, као и 
података постојеће студијске, пројектне и друге доступне документације.  
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7.0. Приказ начина одлучивања за избор предложеног Плана 

У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11, 121/12, 42/13 (УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14 и 145/14), Одлука о измени и 
допуни о изради Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу (“Сл. лист града 
Ужица” број 45/18), којима је утврђена обавеза израде Стратешке процене утицаја Плана 
на животну средину – Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 
генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу. 

У складу са Одлуком о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
Измена и допуна Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу („Сл. лист града 
Ужица” бр. 45/18) приступило се изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
Измена и допуна Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу. 

Процес процене утицаја стратешког карактера је започет још у фази Нацрта Плана. 
Стратешка процена утицаја је текла паралелно са израдом Нацрта Плана, а Извештај о 
Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину представља саставни део 
Предлога Плана. 

Обавезујуће смернице Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза носиоца 
пројеката, да за сваки планирани пројекат, пред надлежним органом градске управе, 
покрене поступак процене утицаја Захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на 
животну средину за сваки пројекат посебно. 
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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„Бела Земља“ у Ужицу је процес који ће обезбедити:  

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

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

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

Изради Стратешке процене утицаја Плана Измена и допуна Плана генералне 
регулације„Бела Земља“ у Ужицу, приступило се на основу Одлуке о приступању изради 
Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне 
регулације„Бела Земља“ у Ужицу („Сл. лист града Ужица” бр. 45/18). 

Стратешка процена утицаја Плана, интегрише еколошке, социјално-економске и био-
физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности 
различитих интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од 
интереса за вредности и квалитет животне средине. Анализа и процена потенцијалних 
утицаја стратешког карактера превентивно делује у смислу спречавања еколошке штете у 
простору.  

На нивоу Плана генералне регулације„Бела Земља“ у Ужицу, процењени су потенцијални 
утицаји планиране намене и ефекти на животну средину, укључена је јавност и 
заинтересоване институције у процес одлучивања, а приликом доношења коначне одлуке 
биће узети у обзир добијени резултати и укључени у Извештај о Стратешкој процени 
утицаја Плана.  

На основу вредновања Нацрта Плана процењује се да планирана намена 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 и културних добара, стање животне средине и здравље становника. 

Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације„Бела Земља“ у 
Ужицу, (Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину) представља 
саставни део Плана. Услови заштите животне средине прописани Стратешком проценом 
утицаја су саставни део Локацијских услова. 
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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 Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу. 
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Прилози: 

 Одлука о Изменама и допунама Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу 
(„Службени лист Града Ужица“, бр. 45/18); 

 Завод за заштиту природе Србије, Решење 03 бр.020-164/2 од 05.02.2019.године; 

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд, Водопривредни центар 
„Морава“ Ниш, Подаци са условима за измену и допуну Плана генералне регулације „Бела 
Земља“ град Ужице, бр.408/1 од 30.01.2019.године; 

 Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Одговор на предмет: „Захтев за 
издавање података и услова из области ваше надлежности за потребе израде Измене и 
допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу са стратешком проценом 
утицаја на животну средсину“,  бр.1756 од 06.02.2019.године; 

 Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Информација о измени постојећег 
допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“, бр. 17768/2018 од 19.11.2018.године; 

 Јавно предузеће Путеви Србије, Услови за плански документ, бр.953-1335/19-1 од 
12.02.2019.године; 

 Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 
Обавештење у вези са израдом Измене и допуне ПГР „Бела Земља“ у Ужицу, бр.1312-2 од 
28.01.2019.године; 

 Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Ужицу, Услови заштите од пожара у поступку израде Плана, 09/32 
бр.217-800/19 од 21.01.2019.године; 

 Републички сеизмолошки завод, Сеизмолошки услови за План генералне регулације 
„Бела Земља“ у Ужицу, бр.02-39/2019 од 2019-01-21; 

 Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Одељење за 
спровођење планова, Технички услови за прикључак на градску саобраћајну мрежу, 
бр.10-10/1 од 30.01.2019.године; 

 ЈКП „Градска топлана Ужице“, Захтев за издавање техничких услова за потребе израде 
Измене и допуне Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу са стратешком 
проценом утицаја на животну средсину 

 

Графички прилози: 
 

 Еколошка валоризација 
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OEa o,{n,'xa cry[a Ha cHary ocMor aarra oa AaHa o6jaB} BaEa y "Cnyx6eHoM n[cry rpara ymtrla"'

PEN}GJII,IKA CP6I4JA
|PAN }XI4IIE
CKYIIIIITI4HA |PAAA
I 6poj 350-75/18, 27.1 1.2018. ronuHe

ITPEACEAHIII( CKYTIIIITI{EE
Epa ttqas Mu rPd$uhc P.

180. Ha oouory v:raua 46. 3axoga o rLrarirparly r.r ll:ryarBr (,,C[yx6eEL rilacEax PC", 6poj 7212009, 81D009-ficnpaB(a, 64/2010-o.u]'Ka

yC,24/2Oll, l\l/2012,4,DOl3-o!.tryxa YC, 50/20l3'oqnyKa yC, 54/2013'ouny(a yC, 98/2013 - oanyxa yC, 112/2014' l45D0l4 \ 8312018)' snd,la 32 '

"*u 
t. ***u 5. 3u*oru o nora*oj ianoynpara 1"Cn.r:racanx Pi", 6p oi l2gl2i)07 s 83l2ol4)) r qnaHa 67. raqKa 6. Crar)'ra rpa.ua y)klqa ("Cn 

'x&fi'I
,rxcr rpaaa yrrodra,,, 6poj 25117), no np*io*d nprOu",""ron "rrrr""*y 

Kouuorje ra nllaHoBe, CxyrnnrliHa rpaaa yxu[a, Ha celHxlur oap'(aHoj

27.1 I 2018. ronxHe. .roHena Je

OA"IIYKY O I,I3MEHAMA I,I AOTIYHAMA
TIJIAHA IEHEPAJIHE PEIYJIAIII4JE 

''EEJ]IA 
3EMJbA( Y }1KI'IITY

rlnaH l.

flpucryfla ce rBMeHfi Il lory{r, nnaHa reHepanHe perynalqjje ,,Eera 3€MrEa" y yxnqy (,,cn. Irlcr rpa.ua yxxua" 6poj 5'3112 u 24116)' y mswl,

re^cr,:nnan 
..na.z

flrarroM I,I3'rraEa L oBe o4rrlxe pa3pa.urhe ce aeo reprropuje rpaaa yxuqa Ha Benoj 3€M'Bu, y !o"!-qI9.r 9T9-19h9'
[IperIuMuEapHoM rpasuuo" ilra,a i6y*,ahe" oy nar' naiuere 6po1: 1502, 1454/i' 1458/1' 142812' 142814' l453ll' 145312' 145211u l504ll'

oBe KO ApnjsraB.
fpamqa nnaHa .je aeouHficaHa xao flperrIMuHapHa, a KoHa{lia rpaHrqa he ce yrBprurl u ae(Dn] carE npuJMKoM flprnpeMe Ir BeplrouKaqfije

}laqpra fhal]a. 
r{Ilax 3.

IIrr,L rBpaae IInaHa je crBapaBe fl,,IaHoxor ocHoBa 3a:

- paquoHaJtrIo ypebuBalre n Koplrltrhe6e npocmpa y o6)xBary nlaHa ,

- clsaparce ycaoaa ra 6pxu nprupemo parooj u janouJBaBillte.

- cTBapaBe ycnoEa 3a AasaBe gr'r&tyIa-fl,IBlll,Ix Mepa 3a IlocJ,IoBtllie I(oJe oMoryharajy IIP BnaceBe utIBgoTtrqxja.

- crBapaBe ycnoBa 3a lB.qaBaISe rleonxo,IlHl{x ao3BOJIa;

- ycraabroa*,e peannr-rx flo'Lpe6a I'I 3axreBa xHBeorltropa oa MoryhHocruua loxaunje:
- 3amrrajaBHor tfltrepeca; 

qnaH 4.

or.rHaHclpaBe l8pa.4e nnaHa o6e36€,ude x3 6yuera rpaaa yxnlla.

Ho"r,raq ugpua" ilrara ie fparcxa y[PaBa 3a yp6arM3aM, mrpal!5y ,r ]tMoBIrHcKo-npaBEe nocnoBe fpaaa yxlua'

PoI< 3a u3pal)' Ealrpra lljrarla rl3lrocll 90 aasa oa qaHa cD'fialsa Ea oHary oBe O!,Iy(e'

qnaH 5

3a r-Bpa.{y nnaHa kopucrxhe ce floanore (oje cy aocrynHe y Pf3- CKH yxuqe, aorryrLeHe ca norpe6nxM reoaercxlM c[HMaILl {a fl,aHcKo

pe€I}e he 6l,lTu paieHo Ha xamcTapcKo-TofiofpaocxoM n,aHy oBepeHuM oI c.rpaHe oBlaurheHor reoAecTc(or 6upoa,

9nau 6.

HakoH o6aBJreHe crpytge rolIrpone Haqpra flnaua oa crpaxe Kouacuje 3a rltaHoBe, y cx-qaay ca snaHoM 49 3aKoHa o rlraHxpaBy II n3rparl6n,

Ilras ce ynyhyje HajaBxu yB,ra y rpajarry oa 15 .qaEa, Kojn oe oraauraBa y EreBExM u noI€rIIlItM cpeacrrnua j arxor uutfopuucau,a.



"c,,tvxBEHI4 II,ICT rPAAA v)tL{tIA 45l 1 8"

floAaqu o Meory, Ha'{xuy H BpeMeHy x3rararia Haupra nnaHa HajaBHn yBrA ornacnhe ce y &reBHoM }{ noxarroM ,r,tqry.
O lBnaraBy flnaqa HajaBHr,r yBu,q crapa ce Hocrruu rrp*". 

,nu" ,
3a norpe6e rr3paae fhaHa, rpncryna ce r-Bpaarl Crparenxe npouene lnaraja Ha xr{Borrry cpeaxrry, Ha ocHoBy nperxo,q{o o6aB,,LeHor nocrynKa

o o,4,D ilGirr6y, cxoE{o 3a(oHy o cTpaTeuroj [poqellu yrrqa.ja Ha xrsorlly cpeAxHy ("Cnyx6esu rnacEir( PC", 6poj 13512004 Lt88l20l0).

qnaH 8.

flrax he ca r€pa.qam y 3 (Tprr) rlr,m,repxa opmr{Hana y aH,rnorHoM o6nHrry u 5 (ner) y,4ururanEoM o6[.IKy Ir IIo oBep, he oejeaax rpmrepax y

aHanorEoM q jelaH [puMepaK y ErnmaJD{oM oorurq ,ryBarri y apxrrBu CxyDrtrTrftre rpaaa yxsrta, Kao aoHoclroqa flJrana, aBa npIrMepIG y aHajrorHoM Il
IBa nprrMepxa y AlrmarHoM oo,trrxy AocraBrjrn fpa,qcl(oj ynpaBr 3a yp6aHrcaM, H3rpaal6y u IrMoBI,IHcxo-[paBHe floonoBe, (ao HaAnexHoM opraHy 3a

cIlpoBoDelle flraga, je.(aE npr$repax y ,q]rrrrranHoM o6J'urrry AocTaBuTu opraEy HaInexHoM 3a nocnoBe ApxaBgor 4peMepa, Kao opraEy Aa,UIexgoM 3a

Bober6e Ilerr.rpanHor perncrpa nnaAcr(Irx AoKyMeHara u jeAaH npxMepax y ,l rmiurHoM o6rfixy aocraBurll 3a norpe6e nor(a,'lsor LIHOopMaqxoHor

cr,rcTeMa [[aHcKrx aoxyMeHaTa. 
qnaH 9

OBa O,q,a,,I(a cr),[a Ha csary ocMor,qaEa oa o6jaBjrrsal6a y "Cryx6€EoM ,D,cry rpaaa yxlua".

PENYEJII,IKA CPEI4JA
|PAA YXI.IUE
CKYNIIITIZHA fPAAA
I 6poj 350-80/201E 27.1 l.2018.mrHHe

TIPENCEAHI{( CI{YIIIIITI,IHE
Epafi ucBs Mtt mP o6tth c. P

181. Ha ocnoay raara 6. cr. 5. ao 7. fi qnaHa ?a 3a(oHa o nop$uMa Ha rn(oBrfiy (,,Cnyl(6eHu rnacmfi PC", 6p. 2612001,442002- ort\rya

CyC r ,,Cnyx6e4r rnacma( PC", 802002- ry. 3aKoH , l3 5/2004, 61/2007, 5/2009, 10112010,24/2011,78n01 l, 5712012- oanyxa yC, 4712013 s 6812014-

Ap. 3aKoA) r,I qraHa 6?. craB L raqxa 3. Craryra rpala yxrrqa (,,Cryx6eHrj ancr rpaaa yxuua" 6poj 25lt7 - flpecr Ehefi rexcr), CxyrII[rItrIa rpara
yxrura" aaHa 27.I L20I8. roArHe, roHocu

oAJrvKv
O YTBPRI{BABY NPOCEI{HIIX IIEHA KBAAPATHOT METPA OA|OBAPAJ}"hI'IX.

HEIOKPETHOCTII3A YTBPRI'IBABE TIOPE3A HA IIMOBI4HY 3A 2019. IO.ro,IITY HA -

TEPI,ITOPIIJI{ TPMA YXtIqA

qnaF I

OBoM O.nrry(oM yrBpDyjy ce DpoceqHe ueHe (BalparHor Merpa orrrosapqiyhllx HenoKpcrsocTtr 3a yrBpt]-rBa6e nope3a ua lA{oBltrry 3a 2019.

fo,InHy Ha repmoplrj{ rpaaa yxlx]a.

l]na,d 2.

Ha rcpuropuju rpaAa yxtiqa oapebeHe cy 4 (qerrrpfi) 3oEe 3a l,rBprr.Ga1*e flope3a Ha fiMoBnEy y 3aBucHocfll oA I(oM,'HanHe 0npeM,'BeIro0TI't rr

oflpeMJLeEoorljaBHrM o6j;Kr[Ma, oao6pahajHe [oae3aHoorr.r ca ueflTparnllM AenoslrMa rpaAa yxlqa, oAHocHo ca pa4rllM 3o8aMa n npyruM caApxajxMa

y Hace,'6y u ro: I, II, III H IV 3oHa.

Kao najonpeurenaja :oua oapeteHa je I 3oHa.

qnaH 3.

npocecHe ueHe KBaaparHor Merpa HenorperHocrr 3a ),rBpDr.rBaBe nope3a Ha nMoBItHy 3a 2019. roalrHy Ha rePxmprija rparla yxxqa IBHoce:

l. fpateBfi HcI(o 3eM,ErdDT€ 1.280,00 982.00 405,00

2. rIoJ}oIIDlIBoe ro 3eM"B]dre 106.00 64,00

3. lllvMcxo 3eM,Bnure 96,00

4. CTaEoar 91.463.00 74.320,00 s8.909,00

Kvhe 3a craEoBal6e l3 r05,00 28 r 5s,00 23.206,00

6. nocnoBHe 3rpaae H .qpyr! (Ha.q3eMHLi u

flo.q3eMrrn) rpaieBrurcxx o6jeKTI,l KojM

cjlyxe 3a ooaBJEarse

NCJIATHOCTI,I

83.104,00

7. fapaxe fi mpaxHa Mecm 38.915,00

655

fpyfie qenoraperfiocr
flasfi8 3one

III



;

Peny6nrraCp6wja
3ABOA 3A 3AUrTI4Ty IIPUPOAE CPEIrJE
Hona Beorpa4, flpVleauaPudapa 6p. 91

Ten: +38 1 11, 12093-802; 2093-803
@arc: + 38i T112093-86'7

3aso.{ sa 3arrrrr.rry rpprpoAe Cp6uje us Eeorpa,ua, Yr. Ap ?Inana Pu6apa 6p. 91, Ha ocHoBy
r{JIaHa 9. u 57 - 3axona o saruruTrl npupoAe (,,Cnyx6eHlr rnacHraK PC", 6p. 36/2009,88/2010,
9ll20l}-ucnpaBKa, 1412016 w 9512018 - Ap)rrr4 saxoH) u qrana 136. 3axona o orrrrreM
yrrpaBHoM rrocryrrKy (,,C-nyx6enu nracHr.rK PC", 6p. 1812016), nocrynajyhu rro 3axreny VI
6poj: 350-80/18-02 or 11.01.2019. roaase, Ipa4 Yxraqe, fpagcra yrpaBa sa yp6anu:au,
u3lpaArly ta r.rMoBr.rHcro rrpaBHe rrocJroBe, OAemeBe sa cuponolerbe nnaHoBa r,r r43rpaArby,
OAcex :a cnponoleBe nJraHoea, fiNuurpuja Tyuoenha 6p. 52, Yxwle, 3a r,r3AaBarie ycnoBa
3a[rrI,ITe [pr4poAe 3a I,I3paAy IrlsrvreHe r{ AorryHe flnaua reHepaJrHe perylaqNje Bena 3errura y
Yxnqy ca crparerxKoM rrpo-rleuorra yrzqaja Ha xr,rBorHy cpe$,rHy, AaHa A6.0" " 2019.
ro,qr{He nox 03 6p. 020.1641 L,AoHocr{

PEIIIEBE

1. Ha 4eny uolpyrja :a xoje ce paAH Irlsuesa r,{ Aorryua fhana reHepilnHe perynauuje ce
HaJra3r.r gau'r[heHo uoapyrje y nocryflKy 3arrrrrare flp".qeo r,r3)RerHux olnr.rKa,,Krucypa
pere bernrr€", y pexr4My 3arrrrr.rre III creneua, Taxofe, noapyrje llnaua ce Hilna3r4 y
fipocropHorra o6yxnary eKonoIIIKe Mpexe rroA Ha3r.rBoM ,,Krucypa TieruiLe". CxogHo
ToMe, uzyajy ce ycnoBu 3arurr.rre rrprrpoAe:

1) O6es6eauru orryBarbe r{ HecMerano $ynxqzoHucarbe saurruheHor no,upyrja (rapra y
npxnory);

2) ll-rraHupane HaMeHe rroBprrrHHa rrropajy 6uru ycruafene ca HaMeHarraa ogpefenxlr
rrJraHoM Br,rurer peAa;

3) flpernuAeu.I aAeKBaraH MoHlrropnnr sarafeHocrr{ Ba3Ayxa, 3eMJbr,rrxra rr BoAa y
cKJraAy ca 3aKoHcKoM perynarr{BoM, Kao H 3arrrrr,rry oA rrpexoMepne 6yre (:aruru:rHu
3eJreHr.r uojacenu r{ Ap},re 6aprajepe);

4) PaAoera Ha r{3rpaArrrz rz ypelen y ilpeAMerHor rpocropa rraopajy 6wru uznegeHr,r raxo
Aa He peMere uocrojehe noA3eMHe r.r noBprflr.rHcre xr.rAporpa$cre Be3e H He yrr4rry Ha

KBaJIil TaTHBHe KapaKTepI4CTI,IKe IIOA3eMHIIX TI nOBpIIILIHcKt4x BOAa;

5) Yp6auucruvre napaMerpe 3a r,r3rpa,{By o6jexara oApeAurr{ rpeMa rrpaBr.rnr.rMa

ypelena N rpalema xoja cy 4e$unucana eaxehr{N{ nJraHcKr4M aKrHMa;
6) Enaryauujy u flpeqtaurhasal+e orflaAHr.rx BoAa rrnaHnparu rrpeKo KaHiuru3arruoHor

cr4creMa ca KoJIeKTopoM 3a npevuurhaBalbe orlaAHux BoAa;
7) flpe.qru.qeu{ I43rpaArby rirnoxHuKa r{ cenaparopa Macrr4 u ylba 3a Bo,ue rcoje nacrajy

ciluparreM ca KoJroBo3a il pa4nr.rx noBpruvtma, a onrepeheue cy yJbHMa r{ Apyrr.rM
Ha$rnuu Aepr4Barr.rMa. flpe yfiyrrrrarLa y KaH{rnr,r3a\r4]y o6anesna je KoHTpona

TLHXOBOI KBANI4TCTA;

8) Pa:4nojrnru Synr<quje, 3oHe r{ o6jexre xoju ce naelyco6uo yrpoxaeajy (na up.
cr:arrl6eHy 14 rrpor43BorHy HaMeHy) oapeluearbeM HeorrxoAHrrx 3arrrrlrrHlIx pacrojama;

9) O6e:6elraru BHcoK rrpoueHar u jacno 4eSunracarra xareropuje 3eJreHr,rx noBprur4Ha H

cxoAHo roMe KaparTep o3enerar,aubau oAa6rrp Bpcra;
10) flpeuopyqyje ce npr4MeHa nperexHo ayroxronux, 6p:opacryhux Bpcra, roje rrraajy

[r3paxeHe ecrercKe BpeAHocrr,r. I4:6eraearrr Bpcre rcoje cy .{erepMr.rHucaHe Kao

anepreHe (ronone u c.r.), Kao r.r r,rHBur3rrBHe (6arperra, Kr.rceJro Apno la gp.);
ll)IlpeanuAeru MaKcHMaJrHo oqyBar[,e u 3arrrrl4Tr,rry BHcoKor 3eJIeHHna u epe4uujux

npr{MepaKa 4eH4po$nope (noje4uHarrHa cra6na);



l2)llpndar,urh carrracHocr HaAnexHr.rx uucruryuuja :a N:rolene paAoBa xojn n:ucxyjy
eBeHTyzLnHy ceqy oApacnux, BpeAHr.{x ilplrMepaKa AeuApo$nope, KaKo 6u ce
yKJrarlame eererauuje cBeJro ua Hajlrarry rvroryhy Mepy;

13) llpouucarv Aa axo ce :6or nsrpaArbe yH[rrurx noc'rojehe janno 3eJreHr/rJro, oHo ce
Mopa HaAoKHa,U,ITI{ uoA noce6ur.rM ycnoBvtMa ,t Ha Haqvrr na xoju oapelyje je4uuuqa
JroKaJrHe caMoyrrpaBe;

14) O6es6eAHTI4 AoBoJbaH 6poj ilapKHHr Mecra raxo 6u ce us6erro napKraparre Ha
TpoToapvMa, 3eJIeHlrM noBprrruHaMa, ultvt Ha KonoBo3y;

15)Yrnpararu o6aee:y caHaquje rrnu peKynrlrsaur4je cBr4x AerpaAr4paHr.rx nonpurnna. Y:
caruIacHocr HagnexHe KoM)iHaJrHe cnyx6e, npeABrageru norauuje ua xojuua he ce
rpajno AenoHoBaru HeacKopr{ruhenu reororrrKu, rpaferuucru u ocra-uu rraarepvja-n
HacTao rrpr4nr4KoM pa,4oBa;

16) flpegnr4erll cBe Mepe 3arrrruTe y aKulrAeHTHtrM curyaqujavra y3 o6ane:y
o6aeeurrasarba Ha,{nexHr,rx uucuexqraj crr.rx cnyr(6u z ycraHona;

17)Yronuxo ce roroM pa.uoBa uau\e Ha reonoruKo-flaJreoHToJrorrrKe ranr,r Mr,ruepanorxKo-
rlerponolnxe o6jerre, sa roje ce npernocraBJra Aa uunjy cnojcrro npupo,4Hor go6pa,
u:nofau pa.[oBa je 4yxan Aa y poKy oA ocaM Aana o6asecru Mr.rnucrapcrBo 3arrrrr.rre
xI,{BOTHe CpeAI,IHe, KaO I,I Aa [peAy3Me CBe Mepe 3arrrTuTe oA yuyrrrTerba, orurehema
unu xpale Ao AonacKa onlauhenot nuqa.

2. Y uocryrlry AoHoIxeBa klzv,elrra H AorryHa flnasa norpe6uo je oa 3aeo.4a npulaenru
MurrrJberbe o ucnyrbeHocru ycJroBa u3 oBot Peruerra.

3. Oeo peurerre ne ocro6ala uoAHocproqa saxreBa ga upn6aua r,r Apyre ycJroBe, ,4o3BoJre rz

carnacHocru upe4nu! eHe rro 3r,rrHBHraM rrpontn cvrMa.

4. 3a cse Apyre paAoBe/aKTr.rBHocrra Ha [peAMerHoM nolpy.rjy unu rpoMeHe ruraHcKe

AoKyMeHTaquje, norpe6Ho je noAHerr,r HoBu 3axreB.
5. Yxoruro noAHocrrnarr 3zxreBa y poKy oA rBe roAlrHe oA AaHa AocraBJBarBa

peuerLa He orIIotIHe paAoBe r{ axTrdBHocru3a lcoje je oBo peruerLe H3Aaro, Ayr(aH
IIoAHece 3axTeB 3a r,I3AaBatbe HoBor pemeBa.

6. floAnocalau 3ixreBa je ocno6olen uraharra raKce 3a vt:,AaBaE,e oBor peIuerba y cKnaAy
ca qJI. 3. crae 1. raqra 6. flpanranul,rra o Bvtclann r.{ Haqr,rHy o6pauyna r,r Ha[Jrare raKce 3a
LI3AaBaIie aKTa o ycnoBr4Ma 3arrJTr,rre rrpupoAe (,,Cnyx6euu DracHr.rK PC", 6p. 73l20ll u
10612013).

O6pasfloilcefte

3aeoA 3a 3aIUrHry npupoAe Cp6uje npr.rMr,ro je aaHa 21.01.2019. roAvHe,3axreB 3aBeAeH noA
03 6p. 020-164/1, fpaaa Yxraqe, fpa.ucra yrpaBa za yp6auu:lan, usrpa4i+y fi r.rMoBHHcKo
[paBHe rIocJIoBe, Ogereme 3a cilpoBofeme unauoBa H rr3rpaArLy, OAcex :a cnponolerre
IIJIaHoBa, 3a I,I3AaBarLe ycnoBa 3arrrrr.rre npupoAe 3a rz3pa4y TIsN,reHe H AorryHe flnana
reHepilnHe peryraqnje Eera 3eursa y Yxuqy ca crparerrrKoM npouenoNr yrraqaja Ha xr,rBorHy
cpeAr.{Hy.

Ha ocuony .uocraBJbeHor 3axreBa u rparehe AoryMeHTarIprje yrepfeno je ila ce rrcpa4a
npeAMerHor fllaHa paxt4 Ha ocHoBy Ogryre o I4:uenaua H AorryHaua fllaHa reHepzrnHe
peryraquje Bena 3errr-rsa y YNuqy (,,Cryx6en:a rmcr fpa4a Yxrua" 6p. a5l18). flonpumna
o6yxnara fhaua LI3Hocr,r oxo 30 ha. flpeluurpaHoM rpaHr,rrloM o6yxnaheue cy x.n.6p.: 1502,
t454/1,145811,.142814,145311,1,45312,14521I u 1504/T, K.O. flpuje:rarr. I,IsNreHa r{ AoryHa
IrJIaHcKor AoKyMeHTa ra:pafyje ce y rIHJby nnaHr{parba rrpolr3BoAHo-nocJroBHe 3oue.

YspIAoN{ y I{eHrpa-nHI4 perrrcrap aaurruheruax go6apa Cp6uje, AoK)rMeHra\vjy 3anoga, a y
cKnaAy ca npotrucurraa roju perynvmy o6nacr 3arrrrr.rre npl,lpoAe, yrepleuu cy ycnoBr.r
3aITITLITe IIpHpoAe Ia3 .qllcrro3uTraBa oBor pemema. Ha geny no4pylja :a roje ce paAr4 IrIs[.{eHa
H Aon)rHa flnasa reHepanHe peryraquje ce HirJra3r4 garuruheuo noapyrje y flocr)mry 3arrrrvre

oBor
je aa



flpe4eo H3)aerHLIx oAJrr.rra ,,Kruc;pa pere Derurbe", y pexuMy 3arrrruTe III creuena,
Tarofe, noAp)"{je fhatra ce Hiura3H y rrpocropHou o6lxnary eKonorrKe Mpexe roA Ha3rrBoM

,,Kruc1pa Eerr.rrre".

3axoncru ocHoB 3a AoHorrrerbe pemema: 3axoH o 3arrrrnTu [p]rpoAe (,Clyx6en]r rJracHr{K

PC", 6p. 3612009,88/2010, 9ll20l0-ucrpaBKa, 14/2016 u 9512018 - Apyru saxon).

klzpaaa I,I:uene h Aorryue lhana reHep:rnHe perynaquje Eena 3ena-isa y Yxuqy ca
crparellrKoM rlpoueHorvr yrnqaja Ha xr,rBorHy cpeAraHy Moxe ce peanr.r3oBarr.r rroA ycnoB[rMa

4e$unucanuM oBraM pe[rerbeM, jep je npoqerbeuo Aa nehe Ww\arLt Ha [p[porHe BpeAHocrr4
norpfrja.

Ha ocHony cBera HaBeAeHor, oAJrylreHo je rao y Alrcno3r{Tr.rBy oBor peruerra.

flognocurarl 3axreBa je ocao6oleH oA nrahama raKce y cKJraAy ca qJraHoM 18. 3arona o
peny6nu.rxuu aAMLrHHcrparr.rBHr,rM TaKcaMa (,,Cnyx6enu rnacur.rK PC", 6p. 4312003,
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Сеизмолошким условима за потребе пројектовања и изградње за

План генералне регулације "Бела Земља" у Ужицу

са припадајућом инфраструктуром утврђене су регионалне вредности очекиваних
максималних параметара осциловања тла на површини терена.

На основу и по поступку прописаном Законом о планирању и изградњи, носилац
израде плана у фази израде концепта планског документа (Члан 48.), прикупља
податке о посебним условима који се односе на заштиту и уређење простора, између
осталог и Сеизмолошке услове.

Основа за пројектовање по ЈУС стандарду, важећој законској регулативи у Србији, је
сеизмички интензитет приказан на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500
година према пропису: Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и
52/90). На картама су приказани очекивани макросеизмички интензитети на површини
терена за карактеристично тло.

По ЕН1998-1 улазни параметри за сеизмичку анализу при пројектовању изведени су из
услова да се објекат, просечног века експлоатације од 50 година, не сруши, што
одговара сеизмичком дејству са вероватноћом превазилажења од 10% у периоду од 50
година. Овај земљотрес има повратни период догађања од ТNCR= 475 година. Други
услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица
дејства земљотреса за који постоји вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду
од 10 година односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 година.

За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији за

План генералне регулације "Бела Земља" у Ужицу

израђене су:
1. Карта епицентара земљотреса Мw>=3.5 на локацији објеката ПРИЛОГ 1.
2. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по параметру максималног

хоризонталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) на локацији објекта
изражено у јединицама гравитационог убрзања g (g=9.81m/s2), ПРИЛОГ 2.

3. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини терена за
емпиријски процењене: средњу брзину локалног тла до дубине 30м и
одговарајући динамички фактор амплификације на максимално хоризонтално
убрзања PGA, на локацији објекта изражено интензитетом земљотреса у
степенима ЕМС-98 скале, ПРИЛОГ 3.

4. Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на
површини терена за простор планске документације, ПРИЛОГ 4.

5. Табела епицентара земљотреса који се налазе на локацији објекта ПРИЛОГ 5.



* Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима

(Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90.)
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ПРЕПОРУКЕ:
Параметре са карте дате у ПРИЛОГУ 3. користити као мере ограничења употребе
простора у поступку просторног планирања.
На простору обухвата плана при прорачуну конструкције објеката морају се применити
одредбе које се односе на прорачун а садржане су у Правилнику*.

Чланови 7. и 8. Правилника* обавезују на израду сеизмичке
микрорејонизације-сеизмичког микрозонирања у припреми техничке документације
као подлоге за израду главног пројекта.

На основу Правилника* објекти који су предмет планске документације се могу
разврстати у следеће категорије:

објекти Ван категорије,

објекти I категорије,

oбјекти нижих категорија.

На основу члана 20. Правилника*, за објекте I и нижих категорија може се спроводити
поступак динамичке анализе и еквивалентног статичког оптерећења а за објекте ван
категорије се искључиво примењује поступак динамичке анализе.

Сеизмичка микрорејонизација за потребе прорачуна сеизмичких параметара за
израду техничке документације за Главни пројекат сходно члану 119 став 2 тачка 2
Закона о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09) мора да обухвати:

 Дефинисање репрезентативног(их) геодинамичког(их) модела локалног тла
(изнад основне стене до нивоа фундирања, односно до усвојене површине
терена) конструисаних на основу свих расположивих резултата истраживања
(геофизичких и сеизмичких каротаж бушотина, рефракционих профилских
испитивања, геотехничких истраживања и истражног бушења). Геофизичким
истраживањима до нивоа основне стене "bedrock" утврдити брзине
простирања смичућих таласа и њихову промену са дубином.

 Анализу динамичког одговора локалног тла базирану на вредностима
максималног хоризонталног обрзања PGA на основној стени са Карте
сеизмичког хазарда за повратни период 475г., ПРИЛОГ 2. и резултатима
прорачуна линеарног/нелинеарног одговора локалног тла на очекивану
сеизмичку побуду.

Сеизмички услови наведени у овом документу НЕ МОГУ представљати део техничке
документације -основ за прорачун у фази главног пројекта за објекте Ван категорије
и објекте I категорије.
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ПРИЛОГ 1

Карта епицентара земљотреса Mw>=3.5 на локацији за План генералне регулације
"Бела Земља" у Ужицу
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ПРИЛОГ 2

Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по параметру максималног
хоризонталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) на локацији за План
генералне регулације "Бела Земља" у Ужицу



6

ПРИЛОГ 3

Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини терена на локацији за
План генералне регулације "Бела Земља" у Ужицу
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Место Lat Lon PGA (g)

Полигон 1 0.08-0.1

Полигон 2 0.1-0.12

Год Мес Дан Час Мин Сек Lat Lon Дубина Mw

1901 10 27 20 10 42 43.963 19.574 5 4.9

1906 11 19 0 31 30 43.963 19.574 10 4.4

1926 6 27 12 24 52 43.864 19.924 6 4.3

1965 12 25 10 18 10 43.862 19.926 21 4.9

1967 7 2 5 37 6 43.994 19.814 8 4.3

ПРИЛОГ 4

Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475г. по
параметру максималног хоризонталног убрзања PGA(g) на основној стени (vs=800m/s)
на локацији за План генералне регулације "Бела Земља" у Ужицу

ПРИЛОГ 5

Табела епицентара земљотреса који се налазе на локацији за План генералне
регулације "Бела Земља" у Ужицу
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