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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
 

Стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  (СПУ)  јесте  вредновање  потенцијално 

значајних утицаја планова и програма на животну средину (тзв. Процена територијалних утицаја) 

и одређивање мера превенције, минимизације, ублажавања, ремедијације или компензације 

штетних утицаја на животну средину и здравље људи. Применом СПУ у планирању,  отвара  се  

простор  за  сагледавање  насталих  промена  у  простору  и  уважавање потреба предметне 

средине. У оквиру ње се све планом предвиђене активности критички разматрају са становишта 

утицаја на животну средину, након чега се доноси одлука да ли ће се приступити реализацији 

плана и под којим условима, или ће се одустати од планираних активности. 

 
Планирање  подразумева  развој,  а  стратегија  одрживог  развоја  захтева  заштиту  животне 

средине. У том контексту, стратешка процена утицаја представља незаобилазан инструмент 

који је у функцији реализације циљева одрживог развоја. 

 
СПУ интегрише социјално–економске и био–физичке сегменте животне средине, повезује, 

анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава политику, план 

или програм ка решењима која су, пре свега од интереса за животну средину. То је инструмент 

који помаже да се приликом доношења одлука у просторном планирању интегришу циљеви и 

принципи одрживог развоја, уважавајући при томе потребу да се избегну или ограниче негативни 

утицаји на животну средину, здравље и друштвено-економски статус становништва. Значај СПУ 

огледа се у томе што: 

 
 укључује аспект одрживог развоја бавећи се узроцима еколошких проблема на њиховом 

извору, 

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

пример - кумулативни и социјални ефекти, 

 помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата, 

 избегава  ограничења  која  се  појављују  када  се  врши  процена  утицаја  на  животну 

средину већ дефинисаног пројекта, 

 обезбећује локациону компатибилност планираних решења са аспекта животне средине, 

 утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката, укључујући и 

претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање, 

             итд. 

 
Стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  уводи  се  у  нашу  праксу  израде  планова 

Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 36/09 и 72/09 – 
43/11 - Уставни суд). Према члану 35. овог закона "Стратешка процена утицаја на животну 

средину врши се за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања 

или коришћења земљишта, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања 

водама и других области и саставни је део плана, односно програма или основе". 

 

Изради Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута 

Дуб-Дубци (у даљем тексту План) приступило се на основу донешених Одлука о изради Плана: 

 Одлука Скупштине града о изради плана детаљне регулације за тунел испод превоја 

Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци  (“Сл. лист града Ужица“ број 46/2017). 

Седница Скупштине града Ужица одржана 27.12.2017. године. 

 Одлука Скупштине општине о изради плана детаљне регулације за тунел испод превоја 

Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци  (“Сл. лист општине Бајина Башта “ број 

9/2017). Седница Скупштине општине Бајина Башта одржана 29.12.2017 године. 

 

Упоредо са израдом Плана детаљне регулације урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја 

Плана детаљне регулације на животну средину, у складу са Одлукама донешеним од стране 

Скупштина локалних самоуправа. 
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Средства за израду Плана детаљне регулације  обезбедило је ЈП „Путеви Србије“.  

 
Стручни обрађивач планског документа је  Институт за путеве а.д. Београд. 

 
План детаљне регулације  је урађен у складу са Генералним пројектом и Претходном студијом 

оправданости за изградњу тунела испод планине Кадињаче. План детаљне регулације  је рађен 

упоредо са израдом елемената Идејног пројекта изградње тунела испод превоја Кадињача на 

деоници државног пута Дуб-Дубци.   

 
СПУ  мора  бити  усклађена  са  другим  проценама  утицаја  на  животну  средину,  као  и  са 

плановима  и  програмима  заштите  животне  средине  и  врши  се  у  складу  са  поступком 

прописаним посебним законом, тј. Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 
Планска решења и решења Стратешке процене су усклађена и са прописима, који посредно или 
непосредно регулишу ову област: 
 

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

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

 Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 
14/16); 

 Закон о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/15); 
 Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС“-

Међународни уговори, број 4/11); 
 Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 исправка); 
 Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. 

закон и 99/11-др. закон); 
 Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06); 
 Закон о бањама („Службени гласник РС“, број 80/92); 
 Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон); 

 Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 

129/07, 18/16 и 47/18); 
 Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

15/15-УС и 27/18-др. закон); 
 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 

и 47/18); 
 Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 

83/14-др. закон); 
 Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист 

СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13-УС); 
 Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 

41/09, 112/15 и 80/17); 
 Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. 

закон и 101/16); 
 Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16); 

 Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12); 
 Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09); 
 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 
 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 

48/94-др. закон,54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.); 
 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр.: 73/10, 

121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 - др. Закон, 113/17 – др. закон и 41/18); 

 Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС и 24/18); 
 Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15); 
 Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18); 
 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-

др.закон,  2/09-др. закон, 43/11-УС и 14/16); 
 Закон  о  интегрисаном  спречавању  и  контроли  загађивања  животне  средине  („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 
 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ttomin/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/27008.htm%23zk72/09
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ttomin/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/27008.htm%23zk18/10
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135/04 и 88/10); 
 Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09); 
 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 
 Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 
 Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 
 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон и 93/14); 
 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09); 
 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 
 Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15); 

 Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 
 Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности („Службени гласник 

РС“, бр. 36/09 и 93/12); 
 Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15); 
 Закон о спорту („Службени гласник РС“, бррој 10/16); 
 Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник РС“, број 46/06); 

 Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15); 
 Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 

62/14); 
 Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
 Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, 

престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на 
тачку 6) и члан 14. став 2.); 

 Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 
 Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93- 

исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим 
одредби чл. 9. до 20.); 

 Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10); 
 Закон  о  заштити  и  одрживом  коришћењу  рибљег  фонда  („Службени  гласник  РС“,  

број 128/14); 
 Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 

 Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС", бр. 104/16) 
 Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 

гасовитих угљоводоника („Службени гласник PC“, број 104/09); 
 Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени 

гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р 53/93, 67/93, 48/94, 
101/2005 - др закон и 54/2015 - др. закон); 

 Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. 
закон и 10/15); 

 Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 
 Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 

 Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 
93/15); 

 Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
 Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
 Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12); 
 као и други закони и прописи који на директан или индиректан начин регулишу ову област. 

 
Извештај  о  стратешкој  процени  представља  саставни  део  документационе  основе  Плана 
детаљне регулације. 
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1.1 Кратак преглед садржаја и циљева Просторног плана и однос са другим 

плановима и програмима 
 

Садржај и основна решења Плана детаљне  усклађени су са одредбама Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), и Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 20/15), као и 

са другим прописима. 

 
План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. Текстуални део Плана садржи: 

полазне основе; циљеве; планска решења; правила уређења и правила грађења; имплементацију. 

Графички део Плана садржи следеће карте: Постојећа намена површина, Планирана намена 

површина, Регулационо нивелациони план са планом саобраћаја, Попречни профили саобраћајница 

са аналитичким елементима, План парцелације са смерницама за спровођење, Хидротехничка и 

канализациона мрежа и објекти, Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти, Синхрон 

план, Синхрон план – попречни профили и  Инжењерско геолошка карта терена. 

 

1.1.1 Планска концепција 

 
Планом је предвиђено измештање дела постојећег државног пута IБ реда бр. 28. на деоници Дуб-
Дубци у укупној дужини од ~6,3 km. Део постојећег државног пута IБ реда бр. 28 који се овим 
планом измешта је дефинисан следећим стационажама: 
 

Бр Опис Стационажа државног пута 
IБ реда бр.28 

Стационажа по ПДР-у 

1 Почетак измештања трасе 

(општина Бајина Башта) 

97+707 0+000 

2 Крај измештања трасе 
(град Ужице) 

112+759 6+282.12 

 

Након изградње нове трасе ДП28, планиранo је да се постојећа траса задржи у функцији 
опслуживања околних насеља, спомен комплекса Кадињача и аеродрома Поникве. 
Нови коридор ДП28 планиран је у изразито покренутом терену те је нивелетско решење 
саобраћајнице условило израду високих засека, усека, насипа, регулације потока, израду објеката у 
трупу пута, (зидова, мостова, пропуста) и тунела са једном тунелском цеви испод превоја Кадињача, 
дужине L1.25 km. 
 

1.1.2 Циљеви плана детаљне регулације 

 
Државни пут IБ реда бр.28 (М-19.1) Мали Зворник - Љубовија - Рогачица - Костојевићи - Ужице - 

Кнежевићи - Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман) 

заузима важно место у путној мрежи западног дела Србије, повезујућу делове Републике Србије 

који су лоцирани средишним делом тока реке Дрине. 

 

Иако сам интезитет захтеваних протока, односно структура саобраћајног тока који се јавља на 

предметној деоници, не достиже вредности које би представљале проблем у одвијању друмског 

саобраћаја, изградњом аутопута Београд - Јужни Јадран може се очекивати знатан раст саобраћаја 

из западне Србије, који ће се преко деонице Дуб - Дубци и Ужица укључивати на нови аутопут.  

Аутопут Београд - Јужни Јадран представљаће везу између Републике Србије и Црне Горе и шире 

гледано повезиваће Румунију, Србију, Црну Гору и Италију. 

 

С обзиром на бројне оштре кривине са малим радијусима (серпентине), које значајно умањују 

брзину возила на постојећој деоници државног пута IБ реда бр.28 (М-19.1) и угрожавају безбедност 

саобраћаја, основни циљеви измештања дела предметне деонице (на потезу Дуб-Дубци) су: 
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 побољшање нивоа услуге за саобраћајне токове,  

 повећање безбедности саобраћаја,  

 смањење времена путовања и трошкова експлоатације возила,  

 смањење негативних еколошких утицаја саобраћаја на околину,  

 омогућавање опслужености квалитетном саобраћајницом постојећих насеља и 

функционалних целина, а самим тим и бржег развоја ужег гравитационог подручја. 

 

Тунел испод планине Кадињача ће омогућити да државни пут бр.28 буде повезан са коридором X, 

као и међународним путем Е-761 (Бихаћ - Јајце - Доњи Вакуф - Зеница - Сарајево (БиХ) - Ужице - 

Чачак - Краљево - Крушевац - Појате - Параћин - Зајечар - Видин (Бугарска)). 

 

Поред функције у даљинском саобраћају, ова друмска комуникација има важну улогу у 

повезивању урбаних центара као што су Мали Зворник, Љубовија, Бајина Башта, Ужице, као и у 

повезивању осталих регионалних индустријско-пољопривредних центара у Златиборском и 

околним окрузима. 

 

Циљеви: 
 резервисање простора за објекте пута и утврђивање услова и мера за заштиту и рационално 

коришћење простора у његовом ширем заштитном појасу и непосредном окружењу; 
 ублажавање развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликата између пута 

(коридора), осталих инфраструктурних система и непосредног окружења; 

 обезбеђење услова за квалитетно саобраћајно повезивање насеља, постојећих и планираних 

привредних комплекса и зона са путем и за развој других саобраћајних праваца који 

омогућавају повећање квалитета доступности и повезаности насеља и активности у   

његовом ширем заштитном појасу, непосредном и регионалном окружењу; 

 утврђивање смерница и основа за измену и допуну важећих и израду нових планских 

документа на планском подручју, као и израду техничке документације и регулациона 

разрада планских решења и утврђивање смерница Плана за директно спровођење, на основу 

којих се могу издати локацијски услови. Ови елементи за директно спровођење су 

неопходни за дефинисање просторне, технолошке или функционалне везе пута са 

непосредним окружењем, као и положај и правила уређења, грађења и коришћења објеката 

и површина у коридору.  

 
У обухвату Плана дефинисане су површине јавних и осталих намена и то: 
Земљиште јавне намене: 

 Саобраћајне и инфраструктурне површине 

 Водне пповршине 

Земљиште осталих намена: 

 Зелене површине (земљиште изнад тунелске деонице) 

 

1.1.3 Однос са другим плановима и програмима 

 

Плански основ за израду плана садржан је у : 

 Регионалном просторном плану за подручје Златиборског и Моравичког управног округа 

(Сл. Гласник Републике Србије,  бр. 1/2013) 

 Просторном плану општине Бајина Башта (Сл. лист општине Бајина Башта бр. 10/12 и 9/16) 

 Просторном плану града Ужице (Сл.лист града Ужице бр. 22/10) 

 

 

 

 

 

 

 

Извод из Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа 
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У поглављу 5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ, 5.1. САОБРАЋАЈ, Друмски саобраћај - 

Побољшање саобраћајне доступности, повећање капацитета и побољшање нивоа саобраћајних 

услуга на путној мрежи оствариће се применом следећих решења: 

1. Ревитализацијом, реконструкцијом и модернизацијом државних путева. На основу анализе 

техничко-експлоатационих карактеристика, а у циљу довођења у складу са њиховим ширим значајем 

и формирања ефикасног система, планира се и изградња тунела у масиву Кадињаче на ДП I реда бр. 

19.1 у циљу побољшања везе између Бајине Баште и Ужица и потенцијална изградња  тунела у 

масиву Маљена на ДП I реда бр. 21; 

 
Извод из ПП општине Бајина Башта 

 
Слика 1: Извод из ПП општине Бајина Башта, графички прилог „Планирана намена површина“ 

 
У поглављу 5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И 

ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА - Саобраћајна 

инфраструктура, наводи се да је у складу са планираним развојем подручја, динамиком привредног 

развоја, планираном инфраструктуром, популационим развојем, планиран развој елемената 

саобраћајног система тако да се задовоље захтеви који ће се поставити пред саобраћајни систем 

подручја. Саобраћајни систем формирају постојећи и планирани елементи који су у функцији 

интегралног и одрживог развоја. 

 

Концепт планиране путне мреже заснован је на повећању саобраћајне приступачности свим јавним, 

привредним, туристичким и насељским центрима чиме се обезбеђује проходност подручја. Путном 

мрежом потребно је остварити континуитет у кретању мрежом државних и општинских путева 

унутар подручја Општине као и континуитет у транзитним везама са суседним општинама и ширим 

окружењем. 

 

Са путном мрежом у Републици, Општина је повезана преко државних путева I и II реда и то 

државним путем I реда бр. 19.1 и државним путевима II реда бр. 111, 112, 112а, 112б, 213 и 263. За 

Бајину Башту је од значаја и близина међународног друмског државног граничног прелаза Бајина 

Башта - Скелани. 

Даље активности на државним путевима је потребно усмерити на рехабилитацију постојеће мреже 

и изградњу недостајућих деоница. Као једна од најзначајнијих активности издвајаја се и Изргадња 

тунела на државном пут I реда бр.19.1 испод Кадињаче који се простире преко територије Општине 

Бајина Башта и Града Ужица. 

 

У оквиру Просторног плана Општине Бајина Башта (стр. 41) дефинисано је следеће: 
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''Дефинитиван положај коридора и траса неизграђених деоница државних путева, као и укрштаји са 

осталом путном мрежом и пратећим објектима утврдиће се урбанистичким плановима на основу 

техничке документације на нивоу студије оправданости са идејним пројектом и проценом утицаја на 

животну средину.'' 

Једине заштићене зоне на овом подручју припадају културно историјском спомен парку на врху 

планине Кадињача и аеродрому Поникве који се налази у непосредној близини. Међутим, ни један 

ни други не могу бити угрожени планирањем и изградњом тунела Кадињача будући да ће се тунел 

налазити на знатно нижим котама, односно тунел ће сам по себи допринети заштити ових подручја. 

 

Анализом просторних планова утврђено је да се у реону планине Кадињача не планира развој 

никаквих пословних и индустријских комплекса. С обзиром на негативан демографски биланс и 

тренд одлива становништва из малих насељених средина, не планира се чак ни значајно ширење 

постојећих насеље на овом простору, а становништво које насељава ово подручје бави се углавном 

пољопривредном производњом. 

 

Предметни тунел испод планине Кадињача предвиђен је у оба просторна плана, која су међусобно 

усаглашена по овом питању, што је нарочито важно јер се граница административних подручја 

Општине Бајина Башта и града Ужицa протеже управо по врху планине Кадињача.  

 

Извод из ПП града Ужицa 

 

 
Слика 2: Извод из ПП града Ужица, графички прилог „Планирана намена површина“ 

 

Извод из ПП града Ужицa, графички прилог „План мреже насеља, функција, јавних служби и 

саобраћајна инфраструктура“ 

 

У поглављу 3.1. САОБРАћАЈ, 3.1.1. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ, констатује се да се планирани 

друмски саобраћај на територији града Ужица, одвија на две основне путне мреже: 

 мрежа државних путева 

 мрежа општинских путева 

 

Предлог мреже државних путева у оквиру Просторног плана Града Ужица урађен је на основу 

развоја мреже друмског саобраћаја преузете из Просторног плана Републике Србије, услова ЈП 

"Путеви Србије" и нових смерница за изградњу ауто пута Пожега - Вишеград. 

 

На основу наведених смерница Планом се дефинише коридор аутопута и расплет државних путева 

првог и другог реда. 

 

Пролазак коридора аутопута преко територије Града Ужица, сагледан је у контексту што 

квалитетнијег повезивања коридора планираног аутопута са мрежом државних путева, као и 

имплементације у делу планских решења и концепта просторног развоја града, где се између осталих 

апострофира и државни пут I реда (Магистрални пут М19.1): (чији се почетак налази у Волујцу – 

чвор 0039 ) полази од денивелисаног укрштаја - петље "Ужице југ" ("Бајина Башта") на аутопуту и 
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наставља новом обилазницом (тунел 2800 m) преко петље "Сурдук" (чија је изградња у току) до 

места Дубци где се поклапа са (сада бившом) трасом магистралног пута М5 до места Волујац, одакле 

наставља постојећом трасом према Бајиној Башти. На делу трасе овог пута, од места Волујац до 

места Заглавак, предлаже се изградња новог пута и тунела испод превоја "Кадињача". 

 

У поглављу IV ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, тачка 1. Мере и инструменти за 

остваривање просторног плана, регионална димензија Просторног плана Града Ужица подразумева 

планирање тунела испод Кадињаче, односно реконструкција магистралног пута М19.1 (Оклетац - 

Рогачица - Бајина Башта - Дуб –- Кадињача - Дубци) на деоници Дубци (кафана Граб) - Заглавак 

(Мост) и повезивање са долином Дрине као једном од главних осовина развоја, по неким ауторима 

кичме српског геопростора. 

 

1.2 Преглед карактеристика стања животне средине 
 

1.2.1 Природне карактеристике 

 
За анализу и презентацију податка о природним условима и стању животне средине на 

посматраном  подручју  коришћени  су  подаци  из  Претходне  анализе  утицаја  на  животну 

средину,  Студије  инжењерско-геолошких  и  геотехничких  карактеристика  и  Студије 

климатских, хидролошких и хидрауличких параметара које урађене у оквиру Генералног пројекта  

и  Претходне  студије  оправданости  Генералног пројекта испод тунела Кадињача. У току израде 

Плана детаљне регулације паралелно су рађена додатна истраживања потребна за израду Идејног 

пројекта тунела испод превоја Кадињача на државном путу IБ реда бр.28 деоница: Дуб – Дубци. 

Коришћени су подаци из Елабората инжењерско-геолошких и геотехничких услова изградње пута 

и пратећих садржаја. 

 

На посматраном подручју  издваја се неколико природних карактеристичних зона: 
 

Алувијалне равни Ђетиње и Лужнице са њиховим притокама чине две зоне површине цца 3 km2 

повољне за  развој  свих  привредних делатности и  насеља,  највећим делом  су  искоришћене  за 

пољопривреду, саобраћајнице, индустрију и становање. Једино битније ограничење за 

коришћење ових површина је у њиховој делимичној плавности. 
 

Друга  прелазна  зона  је  између  500  и  700  m нв.  У  једном  делу  њена  погодност  је  у  могућој 

свакодневној приступачности и комплементарности са првом зоном. Ова зона је погодна за неке 

видове бављења пољопривредом (воћарство) и за становање (породично са густинама од 50 ст/ха). 

Због великих нагиба ова зона је нападнута и угрожена ерозијом и њено коришћење у 

пољопривреди мора бити крајње опрезно. 
 

Трећу зону чине висоравни на надморској висини 600 – 850 m нв. тј. северни део Златиборске 

висоравни и Креманска долина, које се према југу надовезују на простране површи Златибора. 

То су резервни   равничарски   терени   за   развој   насеља,   индустрије   и   пољопривреде   уз   

климатска ограничења која повлачи већа надморска висина. Површина ове зоне од цца 27 km2 

могла би да се користи  у  ратарству  за  гајење  култура  са  краћим  периодом  сазревања  и  

мањим  приносима. Преостали  део  територије  може  се  користити  у  пољопривреди,  нарочито  

за  производњу  сточне хране. 
 

Четврту зону чине стране Таре и Шаргана у већем нагибу, надморске висине преко 700 m нв. 

Ова зона погодује могућностима за развој шума, експлоатацију руда и развој туризма што може 

да доведе до конфликата на истом простору. Насеља имају тенденцију гашења или стагнације. 

Пету зону чине висоравни Таре на надморској висини близу 1.000 m. То су терени погодни за 

сточарство, производњу сточне хране и за планински туризам. 

На висоравнима Златибора у трећој и петој зони присутни су шумски пејзажни су шумски 

пејзажни локалитети. 
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Геолошке карактеристике 

 
На Јеловој гори, Кадињачи и широј околини Ужица, велике површине терена покривају ниско до 

семиметаморфисане седиментне наслаге дринског палеозоика. Главни литолошки чланови су 

пешчари, филити, зелени шкриљци, кварцити. Већи део палеозојске серије је карбонске старости. 

Укупна дебљина процењена је на око 5.000 метара. 

У тектонском погледу јасно се издвајају три засебне тектонске јединице које се по својим основним 

литофацијалним, структурним и тектонским карактеристикама битно разликују: палеозојски 

комплекс долине Дрине, Јелове горе и Црнокосе (антиклинала Јелове горе), ужичка мезозојска зона 

и Златиборски перидотитски масив. На основу просторног положаја фолијације, линеације, 

кливажа и оса мањих набора утврђено је постојање структурних облика који представљају делове 

велике антиклинале Јелове горе. Осе ових структура имају пружање СЗ-ЈИ и редовно тону ка 

југоистоку. Констатоване су и крупне разломне структуре. Углавном су то трансверзални и 

лонгитудинални раседи дуж којих је дошло до хоризонталних кретања. Од тектонских јединица 

значајна је раседна зона дуж корита потока Добајевац и Волујац. Управно на ову раседну зону су 

раседи са пружањем североисток-југозапад, Црнушки и Дубоки поток. Густа мрежа јаруга дуж 

поточних долина Црнушког потока, Волујца и Добајевца има пружање североисток-југозапад што 

указује да су формиране дуж раседних зона. 

У погледу геолошке грађе, шире подручје истраживања изграђују седиментне и метаморфне стене 

различите старости. 

 

Палеозоик 

 

Најдубље откривени делови припадају језгру антиформе Јелове горе. Изграђени су од кварцита, 

шкриљаца, калкшиста, зелених стена и подређено филитомикашиста. Преко шкриљаца на крилима 

антиформе леже метаморфисане кварцне брече и пешчари који представљају наредне чланове 

палеозојског комплекса. Све ове стене поступно прелазе једне у друге у хоризонталном и 

вертикалном правцу.  

 

Филити и аргилошисти преовлађују у средњем делу палеозојског комплекса. Филити су 

финолистасте стене изграђене од серицита, графита, кварца, ређе порфиробласта албита, хлорита и 

акцесорних минерала. Структуре су лепидобластичне и шкриљаве текстуре.  

 

Горњи (завршни) део палеозојског комплекса развијен у пешчарској фацији (C). Захвата знатан део 

терена на Кадињачи. Доминирају метаморфисани кварцни пешчари, субграуваке са ретким 

прослојцима аргилошиста. Кварцни пешчари и субграуваке изграђене су од кварца и кварцита. 

Цементациони материјал је силицијско–глиновит. 

 

Квартар 

 

Велика еродобилност стенских маса су довели до стварања дебелог слоја квартарних наслага на 

целом истражном простору. На стрмим падинама дебљина квартара је око 2 m, у речним и поточним 

длоинама и заравњеним деловима падина висина квартарних депозита је до 10-ак метара.  

 

Делувијални депозити (d), се могу издвојити на вршним и заравњеним деловима падина. То су 

претежно прашинасти до глиновити депозити са променљивим садржајем претежно 

полураспаднуте дробине метаморфита у маси. Боје браонкасте до мрке.  

 

Елувијални депозити (el), настали физичко-хемијским променама стенских маса, подложних 

распадању. Грусификована прашинасто-песковита маса са већим садржајем претежно 

полураспаднуте до распаднуте дробине метаморфита у маси. Боје светле-браон до црвенкасте.  

Где су границе биле нејасне и физички није било могуће раздвојити делувијум од елувијама, ти 

депозити су означени као једна целина делувијално–eлувијалне наслаге (d-el).  
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Колувијалне наслаге (Kо), умирена и активна клизишта: претежно хетерогеног састава, процесом 

клизања су најчешће захваћени квартарни песковито-глиновити седименти са уклопцима 

дробинског материјала из подине, дебљине неуједначене, од 3.0-6.0 m. 

 

Алувијалне (al), пролувијалне (pr) или алувијално-пролувијалне наслаге (аl-pr): представљају 

наносе сталних и повремених водених токова у виду уских речних долина и плавина конусног 

облика, у чијем саставу учествују претежно несортирани материјали: заглињени песковити 

шљункови, пескови, глине, локално са променљивим садржајем дробине чврсте стенске масе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Слика 3: -Сегмент Основне геолошке карте, лист Ужице, 1:100000 

 

Геоморфолошке карактеристике 

 
Ширим истражним простором доминирају планине Златибор и Тара, на којима има више врхова 

преко хиљаду метара. Пројектована траса пута и тунела прелази преко планинског превоја 

Кадињача. У морфолошком погледу превој Кадињача спада у ред срдње високих врхова, са својом 

највећом висином од 836 m нв. (Гајин брег). Хидрогравска мрежа је доста развијена, чине је два 

различита слива: реке Дервента, Рогачица и Пилица припадају Дринском сливу, а Волујац и Буљски 

поток су део слива Ђетиње. Сам превој је окружен падинама Волујка и Заглавка, нагиба око 15-25°, 

рељеф је разуђен и испресецан бројним јаругама и потоцима од којих су доминантни Дубоки, 

Црнушки, Буљски и Волујски поток. Ови потоци са својим притокама у терену формирају јаруге 

различитих дужина од 100 m до преко 1 km,  дубине од 15-25 m  и ширине 10-50 m. Нагиб терена у 

зонама  јаруга и вододерина је стрм и може бити преко 45°. 

 

Превој Кадињача у геолошком смислу представља антиклиналу која се формирала у дугом 

временском периоду, од палеозоика до касног квартара. Пројектовани правац тунела је управан на 

антиклиналну форму превоја Кадињача, тако да ће тунел пресецати све тектонске дислокације и 

раседе који су формирали ову антиклиналу. 

Ужице 

Бајина 

Башта 

  Траса пута 
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Различите механичке отпорности стенских маса на овом простору, а самим и тим и отпорности на 

процесе површинског распадања и денудације условили су селективну ерозију чији је резултат 

формирање различитих морфолошких облика и променљивих нагиба површине терена. 

Саобраћајница до улаза у тунел се нивелетски пење и прелази преко заталасаних падина са десне 

стране Добајевице и Дубоког потока. Мостовима се премошћује Црнушки поток, постојећи 

државни пут и веће јаруге и депресије у терену које пресеца пројектована саобраћајница. У 

почетном делу обалне стране су нешто блажег нагиба 10-20°, да би се са успоном нагиб повећавао 

на 30-40°. Дубоки поток је испресецан бројним бочним јаругама са сталним и повременим токовима 

које прате веће пукотинске и раседне зоне. У зони већих јаруга формиране су и плавинске лепезе. 

Уочене су и појаве нестабилности, у виду мањих клизишта која су углавном формирана на деловима 

терена где се на површини налазе делувијални депозити или је дебела кора распадања стенских 

маса.  

 

У зони улазног портала терен се оштрије спушта ка Дубоком потоку, под нагибом од око 30о. Даље 

траса улази у планински масив са највишом котом од 799 m, пролази испод самог превоја Кадињаче. 

Максимална висина надслоја изнад нивелете тунела износи око 150 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

Слика 4:. - 3D модел терена сa уцртаном трасом пута 

Са друге стране превоја, ка излазном порталу, терен је нешто блажег нагиба 15-25о. Терен је у зони 

излазног портала је средњег нагиба 10-20о, локално у зонама  Волујачког потока  и његових притока 

и до 45°. 

 

По изласку из тунела све до у уклапања у постојећи државни пут саобраћајница пролази насипом 

кроз уску долину Волујског потока. На пар места се врши мање засецање ножичних делова падине, 

са обе стране потока. Сама долина Волујског потока је плавна и претежно мочварна. Бочне јаруге 

су врло изражене, дубоке и стрмих страна са повременим и сталним воденим токовима.  
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Хидрогеографске  карактеристике 

 
Терен изграђују стенске масе које са хидрогеолошког аспекта припадају водонепропусним 

стенским масама и водопропусним стенским масама (са пукотинском, кавернозном и 

интергрануларном порозношћу). У почетној фази анализе хидролошких параметара може се 

закључити да је појава воде ограничена на површинске водотоке и мање количине подземне воде 

накупљене у „џеповима“ који су настали услед пукотина релативно старе стенске масе. 
 
Површинске воде - потоци чија се корита налазе на предметном подручју припадају подсливовима 

Западне Мораве и Дрине. Подсливу Западне Мораве, водном подручју Мораве, припадају: река 

Волујац,  Буљски  поток,  Агин  поток  и  више  безимених  повремених  водотока.  Подсливу  

Дрине, водном подручју Саве, припадају: Лукића поток, Црнушки поток, Дубоки поток, реке 

Добајевица, Дервента као и  више безимених повремених водотока. 
 
Постојећи површински водотоци, према садашњим сазнањима, имају максималне водостаје у 

зимском и пролетњем периоду (отапање снега), док су у летњим месецима они минимални или 

непостојећи. Важна претпоставка код изградње тунела, која се у следећим анализама мора 

верификовати, (у овој фази одређена на основу постојећих геолошких, хидрогеолошких, 

педолошких података и обиласка терена) је податак да се подземне воде јављају релативно ретко и 

у мањим количинама. 

 
Траса је на почетку постављена паралелно са коритом реке Добајевица. На тој деоници долази до 

укрштања   са   мањим   водотоцима   чији   ће   се   тачан   положај   утврдити   у   следећим   фазама 

пројектовања. 
 
Следи укрштање са Црнушким потоком, а затим паралелно вођење са Дубоким потоком. 
 
На месту пројектованог тунела не постоје значајнија укрштања и паралелна вођења са постојећим 

водотоцима. На деоници од тунела до краја трасе саобраћајнице постоји неколико укрштања са 

малим водотоцима, притоцима реке Волујац, као и део где се траса саобраћајнице води паралелно 

са реком Волујац. У фази израде Идејног пројекта потребно је детаљно геодетски снимити положај 

Волујца да би се тачно утврдила дужина евентуалног измештања и регулације корита. 
 
Закључак је да дефинисање трасе наведене варијанте нема значајнијих ограничења у хидролошком 

и хидрографском смислу. 

 
Педолошке карактеристике 

 
Око 50% укупног посматраног терена чине терени са смеђим скелетоидним земљиштем на 

шкриљцима и до 1.000 m нв. који су слабије – осредње плодности и са већим распоном класе 

бонитета (од 3 - 7 класе). Око 18% терена чини смеђе скелетоидно земљиште на кречњаку. Ово 

земљиште је махом од 4 - 8 класе бонитета тј. има веома слабу плодност. 
 
Смеђе рудо земљиште на кречњаку изграђује 12% терена и налази се на крашкој висоравни Таре и 

Подрињско-ваљевских  планина.  Плодност  овог  земљишта  је  од  5  -  7  класе, углавном 6  класе 

бонитета, што значи да је веома мале плодности. Црница на серпентину истих класа бонитета као 

и претходно  земљиште  је  плитко  тле  у  зони  Калуђерских  бара,  Заовине  и  Коњске  реке  (8%). 

Параподзол (2%) се налази у зони побрђа Подрињско-ваљевских планина и у зони Бајине Баште 

(на подручју града). 

 
Климатске карактеристике 

 
На климу предметног подручја утиче пре свега планински рељеф, испресецан речним долинама, 

нагнутим према северу и истоку. Клима до надморске висине 1.000 m нв. је умерено – 

континентална, а карактеришу је умерено топла лета и умерено хладне зиме. Прелазна годишња 

доба су дуга и блага. Падавина има највише крајем пролећа и почетком лета. На висинама изнад 

1000 m нв. јавља се субалпска клима са прохладним летима и оштрим зимама. 
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Овај предео је у целини изложен утицају ваздушних струјања са запада, што га чини нешто 

богатијим падавинама  од  осталих  делова  Републике  Србије,  а  планински  венци  га  одвајају  

од  панонско- степских утицаја на северу и средоземних на југу. 

 
Температура ваздуха је један од најважнијих климатских елемената, јер се она директно или 

индиректно одражава на остале климатске особине. Она представља основни показатељ 

климатских одлика простора. 

 

На предметном подручју најхладнији месец је јануар са просечном месечном температуром од 2,0˚ 

С, а најтоплији август са 17,7˚ С. 

 

Број летњих дана - Показатељ који се односи на број летњих дана (температуре ваздуха Т ≥ 25 ˚C) 

је од велике користи за фазе извођења и експлоатације објекта и саобраћајнице. Закључак је да број 

дана са температуром већом од 25 ̊ C износи у просеку 34. Месеци јун, јул и август су у том погледу 

најекстремнији. 

 

Број дана са појавом магле - Ризичнији месеци што се тиче појаве магле су у хладнијем периоду 

године (септембар - март). Тaда се јавља и појачан опрез возача који је неопходан за безбедност у 

саобраћају. Максималан број дана са појавом магле појављује се у децембру. Период који је 

растерећен бригом од појаве магле је период април – септембар. 

 

Број дана са снежним покривачем - овај показатељ  је од велике важности за безбедност саобраћаја 

и  указује  на  потребе  обезбеђења  планираних  количина  материјала  за  одржавање  проходности 

путева. 

 
Слика 5:Дијаграм годишњег броја дана са снежним покривачем – подаци са климатолошке станице Златибор 

 

Честина ветра 
 
У табели су приказане релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње 

брзине ветра  у m/s 1981-2010. год.  - подаци са климатолошке станице Златибор 
 

 
Утицај   овог   климатолошког   параметра   приказан   је   у   виду   руже   ветрова.   Утицај   ветра   

као атмосферске циркулације је у међусобној повезаности са осталим климатским факторима. 
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                 Слика 6. Ружа ветрова запредметно подручје 

 

Заштићена природна добра 

 
У  условима  бр. 020-2048/3/2 од 16 .08.2018. год. добијених од стране Завода за заштиту природе 

Србије, наведено је да се у обухвату Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача  

налази део Меморијалног приордног споменика „Кадињача“ и сходно томе издати су услови 

заштите природе. 

 

Просторно меморијални природни споменик „Кадињача“, налази се на превоју регионалног пута 

Ужице – Бајина Башта, на највишем гребену (кота 808 m нв.), на површини од 52.77,61 ha, од чега 

територији града Ужица припада 20.43,89 ha. Простором Спомен обележја управља Народни музеј 

Ужице. Приликом ревизије од стране Завода за заштиту природе Србије 2008. године, утврђено је 

да простор под заштитом више не поседује својства природног добра и да не постоји основ за даљу 

заштиту. 
 
 

 
Слика 7: Положај меморијалног споменика природе “Кадињача“ 
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Флора и фауна 

 
Биљни   свет   посматраног   подручја   је   разноврстан.   У   оквиру   пространих   шумских   комплекса 

заступљене  су  следеће  биљне  заједнице:  шуме  белог  и  црног  бора  фрагментелно  или  у  виду 

засебних стабала, бреза, леска, липа, бели храст, глог, бршљен и друге мање заступље врсте, као и 

ливадска заједница која је представљена слатким травама (ливадарка). 

 

Многе  од  биљака  су  лековите,  као  што  су  линцура,  кичица,  мајчина  душица,  хајдучка  трава, 

кантарион. Многе су медоносне и идеалне за испашу пчела и производњу меда, млеча и прополиса. 

 

Планину ките све врсте четинара, а највише борова. Међу четинарима преовлађује црни и бели бор, 

јела и смрека, а на мањим висинама расте листопадно дрвеће: храст, буква, граб, бреза, јасен и јасика. 

 

Шуме су богате шумским воћем: јагодама, малинама, купином, боровницама, док на њиховим 

окрајцима успевају гљиве од којих су јестиве сунчаница, боровњача, лисичарка и липика. 

 

У фауну овог подручја убрарају се дивље животиње које су стално насељене или се повремено 

јављају. Подељене су на ситну и крупну дивљач, а неке од животиња су под заштитом. Стално су 

присутни: вук, лисица, дивља свиња, срна, зец, јазавац, веверица, куна златица, куна белица, видра и 

дивља мачка. 

 

Птице су разноврсније и бројније, а за ловни туризам најзначајније су: пољске јаребице, јаребице 

камењарке,  препелице,  голубови,  фазани  и  лештарке.  Највише  је  птица  певачица  и  оне  су  под 

сталном заштитом. 

1.2.2 Непокретна културна добра 

 
Условима Завода за заштитут споменика културе Краљево бр. 1029/3 од 16.08.2018. године и увидом 
у документацију Завода, у обухвату Плана детаљне регулације утврђено је да катастарске парцеле бр. 
5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884/1, 5884/2, 5885, 5886/1, 5888, све К.О. Заглавак, општина 
Бајуна Башта и катастарска парцела бр. 850/1 К.О. Стапари, град Ужице уживају претходну заштиту 
на основу Закона о културном добрима („Сл.Гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011 и др. закона, 99/2011-др. 
закона) и исте наведене у предлогу Одлуке о утврђивању мера заштите, заштићене околине и мера 
заштићене околине споменика културе „Спомен комплекс Кадињача“. Меморијални комплекс 
Кадињача утврђен је за непокретно културно добро и категорисан као споменик културе од изузетног 
значаја ( „Службени гласник СРС“ бр. 14/79). 

 

За остале катастарске парцеле у обухвату предметног Плана детаљне регулације није утврђено 
постојање културних добара, нити евидентираних који уважавају заштиту на Закона о културним 
добрима. 
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1.2.3 Квалитет основних чинилаца животне средине 

 
 Квалитет ваздуха 

 
На посматраној локацији планираног пројекта не врши се мониторинг квалитета ваздуха, с обзиром на 

геоморфолошке карактристике, број и величину насеља, саобраћаја  може се констатовати да су извори 

загађивања ваздуха на подручју кроз које пролази траса будуће саобраћајнице процеси сагоревања 

ложишта у функцији грејања  и сагоревања фосилних горива у саобраћају.  

 

Реализацијом пројекта, а како се ради о путу као линијском објекту, концентрације појединих 

полутаната могу бити веће од МДК у уском појасу уз пут и подложни су великим варијацијама у 

времену. 

 

На стање квалитета ваздуха утиче постојећа путна мрежа као линијски извори загађења. Тачкастих 

извора загађења ваздуха нема у близини разматране деонице. 

 
Квалитет вода 

 
На посматраном простору не врши се  систематско праћење квалитета ни површинских ни подземних 

вода. На квалите вода утичу неорганизована евекуација отпадних вода из сеоских насеља која се 

врши индивидуално, најчешће примитивно изграђеним септичким јамама, са понирањем течне фазе 

или у најближе јаруге, канале, потоке или реке. 

  

Поред отданих вода из сеоских домаћинства примена минералних ђубрива и хемијских средстава за 

заштиту биља поред утицаја на земљиште, има утицаја и на стање квалитета вода. 

 

Подземне воде (каптирани извори) су углавном извор водоснабдевања становништва које није 

повезано на велике водоводне системе. Велики проблем представља недостатак потребне 

документације о изградњи истих. Одржавање локалних водних објеката није на завидном нивоу, 

дезинфекција   воде   за   пиће   је   ретка,   а   контрола   хигијенске   исправности   воде   нередовна 

(недовољна). Ови проблеми су резултирали изузетно високим % бактериолошке неисправности воде 

за пиће у локалним водним објектима на територији града. 

 
Квалитет земљишта 

 
Квалитет земљишта и његово коришћење детерминисани су не само чињеницом да је то природни 
ресурс који је ограничен, него и да је то простор одређених (лимитирајућих) педолошких карактери- 
стика, тако да контаминација земљишта загађујућим материјама значајно утиче на здравље људи. 

 

Основне карактеристике земљишта овог подручја одредили су чиниоци образовања земљишта, међу 
којима треба посебно истаћи геоморфолошку и геолошку грађу и утицај човека. 

 

Простор карактерише мала заступљеност плодног земљишта (I и II бонитетна класа). Плодна и 
релативно дубока земљишта лоцирана су у уским речним долинама и у комплексима на урбанизованим 
деловима простора, па су стога и угрожена стихијским ширењем насеља. Сав остали део простора 
изложен је утицају ерозионог процеса и другим чиниоцима који потенцирају развитак земљишта нижег 
потенцијала и мање употребне вредности. 

 

Данас се појављују деградирана земљишта и нарушавање еколошке равнотеже услед дугогодишњег 
нерационалног искоришћавања земљишта. На посматраном подручју земљиште је угрожено ерозијом, 
деградацијом и бујичним токовима. 

 

Због процеса смањивања сеоског становништва у брдским подручјима, што је овде случај, долази до 
запуштања пољопривредног земљишта и његовог претварања у пашњаке. 

 

На предметној локацији изградње будућег тунела и приступне саобраћајнице испод планине 
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Кадињаче, други подаци о квалитету земљишта не постоје из разлога што у претходном периоду на 
посматраном подручју није вршено његово систематско праћење. 

 
Бука 

 
На посматраном подручју нису вршена вршена мерења комуналне буке. Назначајнији извору буке 

су бука настала услед одвијања саобраћаја на државним путевима и рад индустријских постројења  у  

урбаним  срединама.  У наредној фази израде пројектне документације, приликом израде Студије о 

процену утицаја на животну средину потребно је извршити моделовање буке и дефинисати места 

мониторинга постојећег стања, у току градње и експлоатације будуће саобраћајнице. Праћење мора 

да буде у складу са Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 

буке ("Сл.гласник РС", бр. 72/10). 

 

1.3 Разматрана питања заштите животне средине у Плану и разлози за 

изостављање појединих питања и проблема из стратешке процене 
 

Током израде предметног плана и стратешке процене утицаја на животну средину, разматрана су 

питања у вези са заштитом животне средине и дефинисани услови под којима се планиране 

активности могу реализовати. Заштита животне средине логично подразумева поштовање свих 

општих мера заштите животне средине и природе као и свих прописа утврђених законском 

регулативом и условима надлежних институција. У том смислу су за израду стратешке процене 

утицаја коришћени услови и документи који су том контексту релевантни. Посебна пажња у 

посвећена је могућим утицајима Плана детаљне регулације и планских решења на квалитет животне 

средине и биодиверзитет, а све у контексту еколошки најприхватљивијег решења којима ће 

бити умањена опасност од нарушавања квалитета животне средине на траси будуће саобраћајнице. 

 
Критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма 

садржани су у Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја. Ови критеријуми заснивају се на: 

карактеристикама плана/програма и карактеристикама утицаја. У конкретном случају, поред 

наведених критеријума, посебно је важна идентификација проблема заштите животне средине на 

простору који је под директним утицајем путног објекта и активности и анализа могућих 

импликација наведених активности на квалитет животне средине, а посебно на: 

 
   квалитет основних чинилаца животне средине, 

   повећање интензитета буке, 

   природне вредности и биодиверзитет, 

   непокретна културна добра, 

   утицаје у случају акцидентних ситуација. 

 
На основу анализе планских решења, посебно су разматране могуће импликације будућег пута и 

путних објеката (тунел) на животну средину јер наведене активности имплицирају доминантне 

утицаје изградње и одвијања саобраћаја на чиниоце животне средине.  

 

1.4 Приказ варијантних решења која се односе на заштиту животне средине 
 
Варијантна решења плана представљају различите рационалне начине средства и мере реализације 

циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање могућности коришћења одређеног 

простора за специфичне намене и активности. Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну 

средину, могу се ефикасно утврдити поређењем са различитим варијантним решењима плана. 

 

У фази израде нацрта Плана детаљне регулације нису разматрана варијантна решења, у складу са 

ставом Ревизионе комисије Генералног пројекта тунела испод Кадињаче усвојена је централна 

варијанта. 
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Предметни Идејни пројекат израђује се паралелно са израдом Плана детаљне регулације (сагласно 

члану 27. Закона о планирању и изградњи) за потребе којег су прибављени услови сагласно 

„Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања“. У складу са пројектним задатком за израду идејног пројекта за тунел испод превоја 

Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци, идејни пројекат се израђује сагласно са издатим 

условима за План детаљне регулације са којим је међусобно усаглашен. 

У циљу утврђивања оптималног коридора измештања дела трасе државног пута IБ реда бр. 28 у реону 

планине Кадињача израђен је Генерални пројекат којим су разматране 4 варијанте могуће трасе и то: 

(1) „Северна“, (2) „Централна“, (3) „Комбинована“ и (4) „Јужна“. 

На основу вишекритеријумског вредновања предложених варијати („SAW“ метода) као наjповољнија 

варијата оцењена је (2) „Централна“ и предложено да даље процедуре разраде пројектне документације 

(План детаљне регулације и Идејни пројекат) треба наставити са ЦЕНТРАЛНОМ ВАРИЈАНТОМ. 

Централна варијанта је произашла као последица сагледавања карактеристика терена и могућности да 

се повлачењем трасе на том потезу добију повољнији геометријски елементи. 

 

1.5 Резултати консултација са заинтересованим органима и организацијама 
 
Приликом одређивања планских концепција и дефинисања планских решења уважени су и 

имплементирани сви услови у сугестије надлежних институција (Табела 1.6). 

 
Табела 1. Списак институција које су доставиле услове за потребе израде Плана детаљне 

регулације 
 

1 Град Ужице – градска управа 

2 Општина Бајина Башта 

3 Министарство унутрашњих послова - телекомуникације 
4 Завод за заштиту природе Србије 
5 ЈП Путеви Србије 
6 ЈП Србијашуме 

7 ЈП Телеком Србије 

8 ЈП Електромреже Србије 

9 Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације 
10 Министарство одбране 

11 Републички хидрометеоролошки завод 
12 Завод за заштиту споменика Краљево 

13 ЈВП Србијаводе 
14 Аеродром Поникве 
15 Директорат цивилног ваздухопловства 
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2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 
 

 

2.1 Општи и посебни циљеви 
 

Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину општи и посебни 

циљеви  стратешке  процене  дефинишу  се  на  основу  захтева  и  циљева  у  погледу  заштите 

животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине утврђених 

на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању животне средине и 

значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или 

програму. 

 
Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја на животну средину за предметни План, 

садржани су у стратегији и смерницама  просторних планова јединица локалних самоуправа кроз 

које пролази траса пута. 

 
Општи циљеви стратешке процене, дефинисани на основу наведених планских докумената су и 

на основу анализе стања и тенденција будућег развоја. 

 
На основу општих циљева и на основу: просторног обухвата плана, планираних садржаја на 

подручју плана, стања животне средине на предметној локацији и  ширем окружењу, дефинисани 

су посебни циљеви стратешке процене који ће представљати основ за евалуацију стратешких 

утицаја плана на животну средину (Табела 2.1.). 

 

2.2 Избор индикатора 
 

Планирање је кључна карика у систему управљања променама у животној средини, а почетни и 

најважнији корак у процесу планирања је формирање базе података (информационе основе) 

ради идентификације те исте средине. На основу идентификованог стања у могућности смо да 

предузмемо адекватне мере у планском процесу у циљу ефикасне заштите животне средине. 

Саставни део информационог система представљају показатељи (индикатори). Показатељи 

управљања животном средином представљају веома битан сегмент у оквиру израде просторног 

или урбанистичког плана и један ниво у оквиру комплексног просторног информационог система. 

Сврха њиховог коришћења је у усмеравању планских решења ка остварењу циљева који се 

постављају. 

 
За успешну израду СПУ изузетно је важно квалитетно дефинисати циљеве и индикаторе животне 

средине, односно одрживог развоја. 

 
У оквиру СПУ избор индикатора је извршен из «Основног сета УН индикатора одрживог развоја», 

у складу са Упутством које је издало Министарство науке и заштите животне средине у  фебруару  

2007.  године  и  Правилником  о  националној  листи  индикатора  заштите  животне средине 

(2011). Овај сет индикатора заснован је на концепту «узрок-последица-одговор». Индикатори 

“узрока” означавају људске активности, процесе и односе који утичу на животну средину, 

индикатори “последица” означавају стање животне средине, док индикатори “одговора” 

дефинишу политичке опције и остале реакције у циљу промена “последица” по животну  средину.  

Сет индикатора  у  потпуности  одражава  принципе  и  циљеве  одрживог развоја. 

 
Избор индикатора наведених у табели 2.1. у складу је са планираним активностима на подручју 

Просторног плана и њиховим могућим утицајима на квалитет животне средине и послужиће за 

евалуацију планских решења. 
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Табела 2. Циљеви и индикатори СПУ 
 

 

Посебни циљеви СПУ                                              Индикатори 

Заштита квалитета  квалитета ваздуха 
Учесталост прекорачења дневних граничних вредности 
за SО2,  NО2, CO и PM10 као последица изградње пута 

Унапређење квалитета подземних и 

површинских вода 

Serbian Water Quality Index (SWQI)* 

Емисије загађујућих материја у водна тела* 

Очување пољопривредног и шумског 

земљишта 

Промена површина намене земљишта (%) 

Штете у шумама* 

Заштита биодиверзитета Угрожене и заштићене врсте* 
Диверзитет врста* 

Очување и унапређење предела Управљање контаминираним локалитетима* 

Очување природних добара Заштићена подручја* 

Очување културних добара
 

Број и значај потенцијално угрожених непокретних 

културних добара 

Смањити утицај на становништво, насеља и 

објекте 

Број стамбених објеката у зони са повећаним нивоом буке 

Подстицање економског развоја и 

запослености 

 

Број запослених на изградњи и у експлоатацији пута 

Дужина нових/ реконструисаних путева (km) 

Заштита од акцидента Површина обухваћена могућим акцидентима 

Изложеност становништва, објеката, биљног и 

животињског света могућим акцидентима 

 

* дефиниција и опис индикатора, као и методологија израчунавања дати су у Прилогу Правилника о националној листи 

индикатора заштите животне средине (2011). 
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3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА ЗАШТИТЕ 
 

 
 

3.1 Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења 
 

У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних размера, 

вероватноће и трајања утицаја планских решења на животну средину, односно дефинисане 

циљеве стратешке процене. 

 
У табели 3.1. Приказани су критеријуми за вредновање планских решења. 

 

Величина утицаја Ознака Опис 
Критичан - 3 Преоптерећује капацитет простора 
Већи - 2 У већој мери нарушава животну средину 
Мањи - 1 У мањој мери нарушава животну средину 
Нема утицаја 0 Нема утицаја на животну средину 
Позитиван + 1 Мање позитивне промене у животној средини 
Повољан + 2 Повољне промене квалитета животне средине 
Врло повољан + 3 Промене битно побољшавају квалитет живота 

 

Табела 3.1. Критеријуми за оцењивање величине утицаја 
 

У табели 3.2. приказани су критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја. 
 

 
 

Значај утицаја Ознака Опис 
Регионални Р Могућ утицај на регионалном нивоу 
Општински/градски О Могућ утицај на подручју града/општине 
Локални Л Могућ утицај локалног карактера 

 

Табела 3.2. Критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја 
 

 
 

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља важан 

критеријум за доношење одлука у току израде плана. Вероватноћа утицаја одређује се према 

скали приказаној у табели 3.3. 
 

 
 

Вероватноћа Ознака Опис 
100% И утицај известан 

више од 50% В утицај вероватан 
мање од 50% M утицај могућ 

 

Табела 3.3. Скала за процену вероватноће утицаја 

 
Поред тога, додатни критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја, односно 

последица. У том смислу могу се дефинисати привремени-повремени (П) и дуготрајни (Д) ефекти. 
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Усваја се  :  Утицаји од стратешког значаја за предметни план су они који имају јак или 

већи (позитиван или негативан) ефекат на целом подручју плана (регионални ниво), на 

нивоу општине/града, или на локалном нивоу према критеријумима у табели 3.4. 

 
Размере Величина Ознака значајних утицаја 

 
Регионални ниво: 

Р 

Јак позитиван утицај +3 Р +3 
Већи позитиван утицај +2 Р +2 
Јак негативан утицај -3 Р -3 

Већи негативан утицај -2 Р -2 
 

Општински ниво: 

О 

Јак позитиван утицај +3 О +3 
Већи позитиван утицај +2 О +2 
Јак негативан утицај -3 О -3 

Већи негативан утицај -2 О -2 

 
Локални ниво: 

Л 

Јак позитиван утицај +3 Л +3 
Већи позитиван утицај +2 Л +2 
Јак негативан утицај -3 Л -3 

Већи негативан утицај -2 Л -2 
 

Табела 3.4. Критеријуми за евалуацију значаја утицаја 

 
На основу критеријума процене величине, просторних размера и процене вероватноће утицаја 

планских решења (Табела 3.5) на циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја 

идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке процене. 

 
  Р.бр. 

  
 Планско решење 

 

1 
Деоница пута Дуб – Дубци км 0+000 – км 6+282.12  
Укупна дужина трасе L=6,28 km 

2 Пратећи саджаји у коридору пута (опрема тунела) 
3 Заштита природе и природних добара 
4 Заштита непокретних културних добара 
5 Заштита животне средине  
6 Мере заштите од удеса, мере заштите у ванредним ситуација 

 

Табела 3.5. Планска решења из Просторног плана обухваћена са СПУ 
 

У наставку је звршена мултикритеријумска експертска евалуација одабраних планских решења у 

односу на дефинисане циљеве стратешке процене и припадајуће индикаторе, односно 

идентификовање стратешки значајних утицаја, као и евентуалних кумулативних и синергетских 

утицаја. Након извршене мултикритеријумске евалуације планских решења, дефинишу се 

адекватне  мере  заштите  за  она  планска  решења  за  која  су  приликом  вредновања 

идентификовани негативни утицаји на квалитет животне средине и елементе одрживог развоја, 

али и за друга планска решења за која је оцењено да неће имати стратешки значајне утицаје или 

ће имати позитивне утицаје. На тај начин обезбеђује се да имплементацијом дефинисаних мера 

заштите  негативни  утицаји  буду  минимизирани,  а  да  идентификовани  позитивни  утицаји 

остану у оквиру идентификованих позитивних трендова. 

 
Процена утицаја на животну средину и елементе одрживог развоја извршена је у табелама 3.6.а, 

3.6, 3.7 и 3.8. 
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Табела 3.6. Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја 

 
Циљеви  стратешке процене 

 

1 Заштита квалитета ваздуха 6 Очување природних добара 
2 Унапређење квалитета подземних и површинских вода 7 Очување културних добара 
3 Очување пољопривредног и шумског земљишта 8 Смањити утицај на становништво, насеља и објекте 
4 Заштита биодиверзитета 9 Подстицање економског развоја и запослености 
5 Очување и унапређење предела 10 Заштита од акцидента 

 

 
 
 

 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА 
Циљеви стратешке процене утицаја 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Деоница пута Дуб – Дубци км 0+000 – км 6+282.12  
Укупна дужина трасе L=6,28 km 

 

-1 
 

0 
 

-2 
 

-1 
 

-1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

+3 
 

-1 

Пратећи саджаји у коридору пута(опрема тунела) -1 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 
Заштита природе и природних добара 1

1
1
1
1 

+1 +1 +2 +1 +3 1 1 +1 0 
Заштита непокретних културних добара 0 0 0 0 +1 0 +3 0 +1 0 
Заштита животне средине +1 +1 +1 +1 +1 +3 +3 +2 +1 +1 
Мере заштите од удеса, мере заштите у ванредним 

ситуација 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+2 
 

+1 
 

+2 
 

0 
 

+3 

* - критеријуми према табели 3.1. 
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Табела 3.7. Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја 

 
Циљеви  стратешке процене  

 

1 Заштита квалитета ваздуха 6 Очување природних добара 
2 Унапређење квалитета подземних и површинских вода 7 Очување културних добара 
3 Очување пољопривредног и шумског земљишта 8 Смањити утицај на становништво, насеља и објекте 
4 Заштита биодиверзитета 9 Подстицање економског развоја и запослености 
5 Очување и унапређење предела 10 Заштита од акцидента 

 

 
 
 

 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА 
Циљеви стратешке процене утицаја 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Деоница пута Дуб – Дубци км 0+000 – км 6+282.12  
Укупна дужина трасе L=6,28 km 

 

О 
 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

Р 
 

Л 

Пратећи саджаји у коридору пута(опрема тунела) Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 
Заштита природе и природних добара  Л Л Р Р Р   Р  
Заштита непокретних културних добара     Р  Р  Р  
Заштита животне средине Л Л Л Р Р Р Р Р Р Р 
Мере заштите од удеса, мере заштите у ванредним 

ситуација 

 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

Л 
 

 

Р 

 

* - критеријуми према табели 3.2. 
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ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 
Идентификација и 

евалуација стратешких утицаја 
 

Образложење 
Циљ СПУ Ранг 

Деоница пута Дуб – Дубци км 0+000 – км 
6+282.12 Укупна дужина трасе L=6,28 
km 

 
9 

 
+3/Р/М/Д 

Могући су јаки позитивни утицаји на регионалног карактера, али и локалног у смислу 

развоја насеља која се налазе у контактној зони ове деонице планираног пута. Град 

Ужице и Општина Бајина Башта 
 

Заштита природе и природних добара 
4 +2/Р/М/Д Могуће је остварити значајне позитивне утицаје на биодиверзитет, природу и 

природна добра 6 +3/Р/М/Д 
 

Заштита непокретних културних добара 
 

7 
 

+3/Р/М/Д 
Могуће је остварити значајне позитивне утицаје на заштиту непокретних културних 

добара спровођењем дефинисаних мера заштите. 

 
Заштита животне средине 

6 +3/Р/М/Д Могућа је ефикасна заштита природних и непокретних културних добара, као и 

заштита становништва пре свега од повећанох нивоа буке, спровођењем 

дефинисаних мера заштите. 
7 +3/Р/М/Д 
8 +2/Р/М/Д 

 

Мере заштите од удеса, мере заштите у 

ванредним ситуација 

6 +2/Л/М/П Могући су позитивни утицаји спровођења мера заштите од удеса и мера у 

ванредним ситуацијама, које би допринеле заштити становништва и природних 

добара на планском подручју. 
8 +2/Л/М/П 

10 +3/Р/М/П 

 

 
Табела 3.8. Идентификација стратешки значајних утицаја планских решења на животну средину и одрживи развој 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - критеријуми према табели 3.4. 



 

Резимирајући  утицаје  планских  решења  на  циљеве  СПУ,  може  се  констатовати  да  ће 

реализација планираног пута и тунела „Кадињача“  произвести позитивне и негативне утицаје на 

планском подручју. Негативни утицаји су према критеријумима за вишекритеријумску евалуацију 

планских решења у већини окарактерисани као мали и локалног су карактера, односно нису 

оцењени као стратешки значајни. Ради се доминантно о утицајима који се односе на могуће 

повећање загађујућих материја у ваздуху и повећање интензитета буке, односно могућем 

излагању становништва овим утицајима на деоницама где пут пролази у близини насеља или 

стамбених објеката (мања сеоска насеља и објекти школе у близини трасе пута). Посебно се 

издвајају позитивни утицаји на подстицање економског развоја читавог планског подручја 

кроз повезивање територије Града Ужица и Општине Бајина Башта са аутопутем, чиме се 

повећава доступност и стварају предуслови за инвестиције и економски развој. Реализацијом мера 

заштите природе, природних вредности, непокретних културних добара и животне средине ствара 

се могућност превентиве, али и активне заштите. Такође, њима се релативизују сви процењени 

негативни утицаји планских решења на циљеве животне средине, а утврђују идентификовани 

позитивни утицаји, што је са аспекта свеукупног утицаја Плана детаљне регулације на животну 

средину од изузетног значаја. 

 

3.2. Кумулативни и синергетски ефекти 
 

У складу са Законом о стратешкој процени (члан 15.) стратешка процена треба да обухвати и 

процену кумулативних и синергетских ефеката. Ови ефекти настати као резултат интеракције 

између бројних мањих утицаја постојећих објеката и активности и различитих планираних 

активности у подручју плана. 

 
Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, а неколико 

индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Као пример се може навести 

загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке. 

 
Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат 

који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти се најчешће манифестују 

код људских заједница и природних станишта. 

 
Кумулативни и синергетски ефекти предметног плана могући су приликом суперпонирања буке 

са пута и постојеће буке која настаје у саобраћају. Исто се односи и на квалитет ваздуха где може  

доћи до суперпонирања загађујућих материја са пута, саобраћаја из рураних целина и 

индивидуалних ложишта или производних процеса. 

 

3.3 Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја 
 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине 

и природе и прописа утврђених законском регулативом. 

 
У том смислу се, на основу анализе и оцене стања животне средине и на основу процењених 

могућих утицаја, дефинишу смернице за заштиту животне средине. 

 
Смернице за заштиту имају за циљ да идентификоване негативне утицаје на животну средину 

усмере у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине 

и здравља људи. Оне служе и да би позитивни утицаји задржали такав тренд. Смернице за
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заштиту омогућавају развој и спречавају конфликте у простору што је у функцији реализације 

циљева одрживог развоја. 

 
На основу резултата извршене мултикритеријумске анализе приоритетних активности које су 

предвиђене планским документом, утврђују се смернице за заштиту животне средине које су 

дате за планирани путни објекат и пратеће садржаје, односно за оне објекте који по природи 

свог функционисања могу представљати значајне загађиваче. 

 
Опште смернице 

 
 обавезно  је  сктриктно  спровођење  законске  регулативе  која  се  односи  на  заштиту 

животне  средине  и  спровођење  преузетих  међународних  обавеза  које  се  односе  на 

сектор саобраћајне инфраструктуре и сектор заштите животне средине; 

 обавезно је на основу Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018) и Правилника 

о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и 

други елементи јавног пута („Сл.гласник РС“, бр. 50/11) предвидети  ширину  заштитног 

појаса пута од 20m у односу на земљишни појас пута, на спољну страну и ширину појаса 

контролисане градње износи 20m са спољне стране заштитног појаса. 

 обавезно је спровођење смерница за заштиту животне средине дефинисаних у СПУ и 

њихова детаљна резрада у процесу имплементације планског документа, односно кроз 

израду пројектно-техничке документације за појединачне пројекте и студије о процени 

утицаја на животну средину у складу са законском регулативом; 

 обавезно   је   спровођење   мониторинга   квалитета   животне   средине   у   складу   са 

релевантном  законском  регулативом  и  Програмом  праћења  стања  животне  средине 

дефинисаним у СПУ; 

 обавезно  је  власницима    објекта    која  су  директно  угрожени  реализацијом  путног 

објеката  (заузимање  тј.  уклањање  објеката  на  траси  будуће  саобраћајнице  и  сл.), 

обезбедити надокнаду у складу са релевантном законском регулативом; 

 обезбедити едукацију и учешће јавности у свим фазама реализације пројеката у сектору 

саобраћајне инфраструктуре. 

 
Посебне смернице значајне за заштиту чинилаца животне средине 

 
Мере заштите ваздуха  

 
За време извођења грађевинских радова потребно је спровести низ мера како би се негативни 

утицаји на квалитет ваздуха свели на минимум: 

 

За време извођења грађевинских радова потребно је спровести низ мера како би се негативни 

утицаји на квалитет ваздуха свели на минимум: 

 

 у циљу спречавања неконтролисаног разношења грађевинског материјала транспортним 

средствима потребно је спроводити чишћење возила пре изласка на јавне површине као и 

обавезно прекривање или влажење материјала који се транспортује како не би дошло до 

његовог развејавања; 

 по сувом и ветровитом времену спроводити редовно влажење површина са којим може доћи 

до развејавања прашине; 

 обавезно обезбедити техничку  исправност механизације, редовним (по потреби ванредним) 

техничким контолама норми емисије штетних гасова. 

 

С обзиром на прогнозиранo саобраћајно оптрећење  возила до 2041. Год (ПГДС 3194) на планираној 

деоници, за анализиране услове који се односе на планирани пут, посебне мере заштите ваздуха, у 

овом моменту нису потребне. 

 

Уколико детаљнији прорачуни у наредним фазама пројектовања покажу да се прекорачују граничне 

вредности потребно је дефинисати и прописати адекватне мере заштите у зависности од 

прорачуном добијених вредности. 
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Мере заштите од буке  

 
У току извођења потребне преузети следеће мере заштите: 

 

 потребно је спроводити редован мониторинг буке у непосредној близини градилишта; 

 захтевати од извођача радова да поштује мере ублажавања од буке; 

 приликом извођења радова користити модерну опрему са пругушивачима буке (опрема која 
задовољава захтеве Директиве EC/2000/14); 

 придржавати се уобичајних радних сати у току дана; 

 у близини насеља рад са бучном опремом треба да буде ограничен, обавезна употреба 
заклона. 

 

На посматраном подручју  на почетку деонице у непосредном окружењу пута  се мање насеље. На 
стационажи око км 0+000 са десне стране налазе се објекти основне школе.  Потребно је приликом 
израде Студије о процени утицаја на животну средину урадити анализу утицаја саобраћајне буке. 
Уколико резултати анализе покажу да ће доћи до прекорачења нивоа саобраћајне буке, обавезно 
предвитети мере за смањење нивоа буке, мониторинг тј. праћење стања буке у току извођења и у 
току експлаотације. 

 

С обзиром да се на осталом делу трасе нису регистрована већа насеља неће бити потребе за 
посебним мерама заштите од буке. 

 
Мере заштите тла  

 
Адекватна заштита укључује у себе следеће активности којима је за циљ смањење степена 

деградације и загађења земљишта: 

 како би се спречило додатно непотребно заузимање земљишта, потребно је у даљој разради 

техничке документације тачно дефинисати места градилишта, спречити настанак 

непланираних приступних путева, спречити одлагање материјала ван простора градилишта 

или за то унапред утврђених места, спречити настанак нових непланираних позајмишта 

итд.; 

 уколико је могуће хумусни материјал који се скида у процесу изградње искористити за 

хумузирање косина насипа и усека новог пута. Пожељно је, уколико је то могуће, не вршити 

складиштење скинутог хумуса, у супротном, складиштење обавити на тачно одрђеним 

местима где ниво подземне воде не може да утиче на додатно влажење хумуса. Хумузирање 

косина пожељно урадити у слоју од 20 cm, јер се тако добијају погоднији услови за развој 

травнатих површина; 

 приликом израде пројектно-техничке документације тачно утврдити места кретања и 

паркирања возног парка. Ово се обезбеђује ради спречавања додатног збијања тла. Уз то, 

места на којима је дошло до изливања нафте или сличних материја се морају физички 

отклонити и однети на места предвиђења за одлагање такве врсте отпада. Прање машина и 

остале радове извршити на тачно одређеним местима у оквиру граница градилишта; 

 забранити отварање неконтролисаних приступних путева градилишту; 

 ван појаса ексропријације одређене површине се не могу користити као привремена или 

стална места одлагања, паркирања, оправке машина, позајмишта и сл.; 

 отпадни материјал који настаје на самом градилишту однети на одређену регистровану 

депонију; 

 извршити рекултивацију новоотвореног позајмишта по унапред дефинисаном плану који 

треба урадити након експлоатације позајмишта; 

 приликом уређења терена евидентирати места која захтевају посебну заштиту од ерозије и 

применити прописане мере спречавања тог процеса. Ово се односи на места испод мостова; 

 ради спречавања заслањивања земљишта, количину соли потребну за зимско одржавање 

пута свести на најмању могућу меру; 

 тачно означити зону дуж пута где се не дозвољава узгој пољопривредних врста које се 

користе у исхрани човека; 

 травни откос дуж пута не користити за исхрану стоке - уколико дође до нежељеног изливања 

одређених материја на већ изграђеном путу, загађено земљиште скинути, однети до 
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депоније и заменити новим слојем избегавати употребу јаких хемијских средстава ради 

фитолошко-ентомолошке заштите биљака; 

 избегавати употребу хербицида за уклањање корова у оквиру путног појаса; 

 малчирати млад садни материјал чиме се спречава губитак неопходне влаге земљишта; 

 озеленити косине усека и насипа ради спречавања ерозије; 

 потребно је приликом израде Студије о процени утицаја на животну средину урадити 

анализу загађења земљишта тешким металима. Уколико резултати анализе покажу да ће 

доћи до прекорачења нивоа загађења земљишта, обавезно предвитети мере за смањење 

нивоа загађења земљишта, мониторинг тј. праћење стања загађења земљишта у току 

извођења и у току експлаотације; 

 у складу са условима надлежних институција изградити систем одвођења атмосферских 

вода са коловоза до сепаратора за пречишћавање. 

 
Мере заштите вода  

 
Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног управљања водама 
спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и 
количина. Воде се могу користити, а отпадне воде испуштати уз примену одговарајућег третмана, 
на начин и до нивоа који не представља опасност од загађивања. Мере заштите вода обезбеђују 
спречавање или ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, 
праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода   
и њихово пречишћавање. 
 
У циљу заштите површинских и подземних вода, на предметној локацији, потребно је спроводити 
мере наведене у наставку: 

 приликом израде пројектно-техничке документације водити рачуна о посредном или 

непосредном утицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном режиму 

површинских и подземних вода; 

 за потребе градње на катастарским парцелама у зони обухвата плана Инвеститор је у 

обавези да реши имовинско-правне односе за ангажовање земљишта на катастарским 

парцелама у зони обухвата Плана детаљне регулације; 

 на местима укрштања новопланиране деонице дражавног пута са водотоцима у обухвату 

плана мора се урадти хидролошко - хидрауличка анализа како би се одбрао одговарајући 

протицајни профил (пропуст или мостовска конструкција), а на свим местима где постоје 

јаруге, природне водојаже, канали и сл. 

 на свим местима где постоји скупљање површинске воде са саобраћајнице, предвидети 

постављање цевастих пропуста, који не треба да буду мањи од 1500; 

 потребно је регулисати одвођење воде из пропуста до реципијента како не би дошло до 

ерозије и угрожавања околног терена и објеката у саставу пута и поред пута; 

 за мостове који су планирани преко водотокова који су у обухвату предметног плана 

предвидети техничка решења којима ће се елиминисати негативно хидрауличко дејство 

сужења њихових отвора; 

 потребно је решити ослањање мостова тако да се не смањује постојећи протицајни профил 

водотокова; 

 техничком документацијом предвидети осигурање мостова узводно и низводно у 

минималној дужини од  метара; 

 сви будући мостови и други путни објекти, морају бити заштићени од штетног дејства воде 

изградњом заштитних објеката (камене обалоутврде, потпорни зидови, стабилизациони 

прагови итд,); 

 при пројектовању тунела треба решити контролисано прихватање, сакупљање и одвођење 

вода из објекта тунела, а затим и њихово пречишћавање на таложнику и сепаратору (уља и 

нафтних деривата) до одговарајућег нивоа и одвођења у реципијент; 

 приликом изградње није дозвољено депоновање било каквог материјала у кориту сталних и 

повремених водотокова; 

 кота нивелете новопланиране деонице пута треба да буде изнад меродавне рачунске воде 

(за одговарјући водоток) повратног периода у 100 година; 

 са спољашње стране тунелске конструкције поставити дренажне цеви за прихват и 

евакуацију процедне воде из тла; 
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 предвидети постављање дренажних цеви на дну подножичног свода за воде процеђене кроз 

асфалт испод дна тунелске конструкције, којом се вода евакуише током градње; 

 предвидети хидрантску мрежу у тунелу са циљем гашења евентуалних пожара и са циљем 

прања коловоза; 

 хидранти се снабдевају водом из резервоара који се налази у непосредној близини 

улазно/излазног портала; 

 у поступку разраде техничке документације на местима укрштања трасе са водотоцима 

треба предвидети постављање одговарајућих објеката (мостови, пропусти) за потребе 

одвођења атмосферских вода. Такви објекти морају бити димензионисани на основу 

хидролошко - хидрауличког прорачуна и детаљно снимљене геодетске подлоге; 

 у  близини  водотокова  кориситити  само  квалитетан  материјал  за  насип,  као  што  је 

шљунак без примеса земље или других нечистоћа. 
 

Мере заштите природних добара,  флоре и фауне  
 

Мере заштите флоре и фауне 

 

У циљу очувања и заштите постојећих природних добара треба спровести одређени број мера 
заштите у оквиру коридора пута: 

 у циљу избегавања непотребног губитка биотопа, као и негативних утицаја, градилиште се 

не сме лоцирати у зонама са израженим карактеристикама флоре и фауне. Градилиште  

организовати  на  минималној  површини  потребној  за  његово функционисање. Одлагање 

свих потребних материјала мора се вршити само у оквиру градилишта. Грађевинске машине 

се не смеју кретати ван градилишта због могућности збијања тла; 

 у фази изградње објекта мора се водити рачуна да се не наруше постојеће вредности. Другим 

речима, мора се смањити на минимум деградација простора током земљаних радова и све 

негативне последице се морају кориговати; 

 ради спречавања зарастања слободног простора са обе стране пута неопходно је косити 

најмање 2 пута годишње целом дужином трасе и одстранити сву жбунасту вегетацију. 

 

Мере заштите озелењавањем 

 

Приликом израде пројектно-техничке документације неопходно је узети у обзир и утицај 

планираног саобраћајног потеза на пејзажне и визуелне карактеристике просторних целина 

непосредног окружења и ширег простора, јер представљају битан елеменат сагледавања односа 

пут-животна средина. Мере су следеће: 

 радови на озелењавању треба да обухвате простор између путног застора и границе 

експропријације, ради спречавања ерозије, визуелног вођења трасе и уклапања пута у 

природно окружење; 

 озелењавање треба да буде у складу са потребама заштите дивљих врста, смањујући 

привлачност путног појаса за животиње; 

 није дозвољено садити врсте које се понашају инвазивно. Ради смањења угинућа животиња 

на путу, нису дозвољене ни врсте са плодовима (воћкарице) којима се у великој мери хране 

дивље врсте животиња; 

 

Заштита природних добара 
 
Простор изнад тунела Кадињача захвата део Меморијалног природног споменика „Кадињача“. 
Према условима Завода за заштиту природе Србије бр. 020-2048/3 од 16.08.2018. године  прописане 
су следеће мере заштите: 

 Обезбедити очување и несметано функционисање заштићеног природног добра; 

 Предвиђеним грађевинским радовима не смеју се изазвати инжењерско-геолошки или 

други деградациони процеси; 

 Поштовати важеће прописе за заштиту, коришћење и очување површинских и подземних 

вода; 
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 Забрањено је превођење и одвођење вода из водотокова као и затрпавање и зацевљење 

водотокова; 

 Планском документацијом предвидети површинско одводњавање, стабилизацију подтла, 

као и биогену заштиту косина; 

 Планирање изградње приступних саобраћајница на простору природног добра није 

дозвољено; 

 Искористити постојећу мрежу путева (избегавати изградњу нових путева за привремено 

коришћење) како се не би додатно повећала фрагментација простора и постојећих 

станишта; 

 Дефинисати локације и приступ вентилационим отворима тунела, при чему треба 

предвидети што мању деградацију околног простора; 

 Конструкцију мостова пројектовати тако да се избегне постављање стубова у корито 

водотока како би се сачувала природност обала и водотока; 

 За воде које настају спирањем са коловоза и оптерећене су уљима и другим нафтним 

дериватима мора се предвидети изградња таложника и сепаратора масти и уља. Пре 

упуштања у реципијент или канализацију, обавезна је контрола њиховог квалитета; 

 Просторе предвиђене за организацију градилишта лоцирати изван заштићеног природног 

добра и подручја са високом вегетацијом; 

 Очувати постојеће високо зеленило, вреднија појединачна стабла и групе стабала; 

 Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују 

евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање 

вегетације свело на најмању меру; 

 Сеча стабала може се вршити само након извршене дознаке; 

 Након извршених радова на сечи шумских површина обавезно планирати подизање 

шумских засада, као компензацију уклоњене вегетације. Компензационе мере одређује 

надлежно Министарство на основу чл. 12. Закона  о заштити природе и Правилника о 

компензационим мерама; 

 Спровести мере заштите везане за уклањање високог растиња, при чему је неопходно 

водити рачуна о мерама за заштиту шумског земљишта од ерозија и клизишта; 

 Садњу на простору шумских екосистема извести садницама аутохтоних дрвнастих и 

жбунастих врста дрвећа, сходно присутном типу шуме и карактеристичним садницама за 

подручје Кадињаче. Такође изабрати биљне врсте које се лако прилагођавају новом терену; 

 На путном правцу, кроз шумски комплекс потребно је извршити озелењавање, односно 

ојачавање новог шумског руба типичним врстама дрвећа (буква, цер, граб, китњак и др.); 

 Предвидети употребу камена и других природних материјала прилоком извођења радова 

на регулацији и уређењу водотока – очувати корита и обале водотока са постојећом 

аутохтоном вегетацијом; 

 Забранити депоновање шута, земље и отпада, насталог у току изградње, у приобаљу река и 

потока, као и на пољопривредном земљишту, осим на локацијама које ће се пројектом 

организације градилишта утврдити као привремене депоније; 

 Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина; 

 Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонолошка документа или минералошко-

пертолошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач 

радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство животне средине, као и да 

предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. 
 

Мере заштите културнoг наслеђа 

 

За потребе израде Плана Завод за заштиту споменика културе Краљево издао је услове под бројем 

1029/3 од 16.08.2018. године којима се прописују начин чувања, одржавања и коришћења 

културних добара и добара која уважавају претходну заштиту и мере техничке заштите, на 

територији града Ужица и општине Бајина Башта. 

 

За радове на катастарским парцелама које су у обухвату „Спомен комплекса Кадињача“  у каснијој 

фази прихватања Плана неопходно је прибавити услове за предузимање мера техничке заштите од 
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Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд. 

 

За остале катастарске парцеле које се налазе у обухвату Плана важе следеће мере заштите: 

 уколико се приликом земљаних радова у оквиру Плана наиђе на археолошки материјал или 

структуре из прошлости обавеза Инвеститора/Извођача је да одмах обустави радове и 

обавести Завод; 

 Инвеститор/Извођач је дужан да предузме мере заштите како локалитет са археолошким 
садржајем не би био уништен и оштећен; 

 ако то не уради надлежни завод, радове ће обуставити Републички завод за заштиту 

споменика културе; 

 обавеза инвеститора је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, 

публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које открије приликом 

изградње, до предаје добра на чување надлежној установи заштите. 

 
Мере заштите у случају акцидентних ситуација 
 
У фази планирања и пројектовања тунела и приступне саобраћајнице потребно је предвидети мере 
евакуације и неутрализације евентуално проливених токсичних супстанци. У случају хаварије при 
чему може доћи до цурења нафте или нафтног деривата из возила, саобраћај обавезно зауставити, 
пребацити га на другу траку путног правца и послати захтев специјализованој служби у најближем 
месту или бази за одржавање која треба да обави операцију уклањања опасног терета, као и 
асанацију коловоза. 
 
У питању су следеће мере заштите: 

 ограничити истицање опасне материје; 

 ограничити изливену течност на простор на који се излила; 

 захватити течност која истиче у интервенцијске посуде или цистерне поставити преграде у 
потоцима и каналима; 

 употребити специјалне сорбенте и друга средства за деконтаминацију терена; 

 извршити санирање последица на месту изливања опасних материја; 

 у случају изливања загађујућих материја  загађени слој земљишта мора се хитно отклонити 

и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на за ту сврху. На место акцидента 

нанети нови, незагађени слој земљишта; 

 у случају изливања загађујућих материја на асфалтну површину, исти покупити песком 
који се мора одложити на, у ту сврху, предвиђену депонију. 

 
Последице од хемијских акцидената на тло и подземне воде зависе од положаја коловозне 
конструкције. Изливање материја може бити такво да се врло лако може десити да се загађење 
прошири и неколико десетина метара од ивице пута, поред свих предузетих мера заштите, тако да 
се са тим у вези мора разматрати нека од метода ремедијације (еx ситу или ин ситу), било земљишта 
било подземне воде, уколико је дошло до контакта. Препоручљиво би било да базе за одржавање, 
поседују механизацију са којом би специјализоване екипе за уклањање опасних терета могле да 
уклоне слоj земљишта у случају инфилтрације загађења у тло. 
 
Заштита од елементарних непогода, заштита од пожара и  услови од  интереса за одбрану земље 

 

Условима бр. 217-1108/18 добијеним од Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне 

ситуације, од 31.08.2018. године, посебно је наглашен следећи услов у погледу потребних мера 

заштите од пожара и експлозија: 

 имајући у виду да безбедност од пожара друмских тунела није уређена српским прописима 

и стандардима, могуће је приликом пројектовања тунела испуњености захтева заштите од 

пожара доказивати према страним прописима и стандардима на начин утврђен чланом 30. 

Закона о заштити од пожара; 

 приликом примене одабраног прописа морају се применити одредбе прописа у целости, са 

посебним освртом на могућности приступа и ефикасне интервенције ватрогасно 

спасилачких јединица, безбедну евакуацију лица, опремање објеката тунела посебним 

системима, инсталацијама и уређајима за заштиту од пожара, напајања свих системима, 

начина безбедног функционисања, праћења и управљања радом ових система, на начин 
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утврђен посебним техничким прописом који ће бити примењен приликом пројектовања 

тунела.  

  

За потребе радио комуникације полицијских службеника и осталих служби безбедности обезбедиће 

се технички услови за дигитални радио систем ТЕТРА, који ће бити усклађени са условима које је 

издало Министарство унутрашњих послова, Сектор за аналитику, телекомуникације и 

информационе технологије, Одељење за ТЕТРА и радио комуникације, под бр. 350-8/18-1 од 

07.08.2018. године. 

 

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, издали су 

услове под бројем 5162-4 од 05.09.2018. године према којима за израду Плана нема посебних услова 

и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
 
Мере заштите ваздушног саобраћаја 
 
Према условима бр. 4/3-09-0151/2018-0001 од 30.07.2018. године, издатих од стране Директоратa 
цивилног ваздухопловства Републике Србије за потребе израде Плана, у границама предметног 
Плана се не налазе објекти од значаја за цивилни ваздушни саобраћај, тако да Директорат цивилног 
ваздухопловства РС нема посебне услове за поребе израде Плана.  
 
ЈП „Аеродром Поникве“ издао је услове бр. 03-71/4-2016 од 29.08.2018. године према којима не 
постоје услови из надлежности ЈП „Аеродром Поникве“, а који би утицали на израду Плана, 
обзиром да ће се изградња тунела вршити на нижој надморској висини од надморске висине 
полетно-слетне стазе аеродрома Поникве и испод површи за ограничење препрека, дефинисаних за 
сам аеродром. 
 
Управљање отпадом 
 
У непосредној близини предметне саобраћајнице и тунела очекује се настанак комуналног отпада. 
У случају настанка комуналног отпада потребно је: 

 извршити сакупљање, транспорт и депоновање на најближу комуналну депонију, 
 на местима предвиђеним за одморишта, у непосредној близини техничког центра поставити 

посуде/судове за сакупљање комуналног отпада у складу са условима јавно комуналног 
предузећа, 

 сакупљање, одвођење и депоновање комуналног отпада врши јавно комунално предузеће у 
чије је то надлежности. 
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ 
 

 

За подручје Плана детаљне регулације предвиђено је директно (непосредно) спровођење.  

 
За потребе израде пројектно-техничке документације путa , потребна је израда Студије о процени 

утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину 

(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09). 

 

5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ 

СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ) 
 

Успостављање ефикасног мониторинга предуслов је остваривања циљева у области заштите 

природе и животне средине, односно циљева СПУ и представља један од од основних приоритета 

имплементације просторних планова. Према Закону о заштити животне средине, Влада доноси 

програм мониторинга на основу посебних закона за период од две године за територију Републике 

Србије, а јединица локалне самоуправе, доноси програм праћења стања животне средине на својој 

територији, који мора бити усклађен са претходно наведеним програмом Владе. Законом о 

стратешкој процени утврђена је обавеза дефинисања програма праћења стања животне средине у 

току спровођења плана или програма за који се Стратешка процена ради. 

 
У овој фази реализације пројекта пута као специфичног линијског објекта, потребна је 

перманентна контрола спровођења мера заштите дефинисаних у Плану детаљне регулације и 

СПУ. 

 
Детаљан програм праћења стања појединачних параметара животне средине потребно је 

дефинисати у току израде Студије о процени утицаја пројекта пута на животну средину на основу 

детаљних опсервација простора и техничких параметара за изградњу. При томе, посебан акценат 

треба ставити на мониторинг: 

 буке у току изградње и експлоатацијe, у близини насеља и школе, који се врши 
систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређеног индикатора буке, у 

складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 88/10) и дугим подзаконским актима. 

 загађења ваздуха у току изградње и експлоатације у близини насеља и  на улазно/излазним 

порталима тунела у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха 11/2010, којом се прописују и критеријуми за успостављање мерних места. Број и 

распоред мерних места у мрежи мерних места зависи од просторне густине и временске 

дистрибуције загађујућих материја. 

 

 
Индикаторе  за  праћење  стања  животне  средине  ускладити  са  Правилником  о  националној 

листи индикатора заштите животне средине (''Службени гласник РС'', број 37/2011). 
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6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ 
 

 
 

6.1 Методологија за израду стратешке процене 
 

Основна намена стратешке процене утицаја на животну средину је да олакша благовремено и 

систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на нивоу стратешког доношења 

одлука о плановима и програмима уважавајући принципе одрживог развоја. Стратешка процена 

је  добила  на  значају  доношењем  EU  Directive  2001/42/EC  о  процени  еколошких  ефеката 

планова и програма (са применом од 2004. године), а код нас доношењем Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину (са применом од 2005. године). 

 
Будући  да  су  досадашња  искуства  недовољна  у  примени  стратешке  процене  предстоји 

решавање бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке процене планова присутна су два 

приступа: 

 
(1)  технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката на планове 

и програме где није проблем применити принципе за ЕIА, и 

 
(2)  планерски: који захтева битно другачију методологију из следећих разлога: 

 

 планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и имају мање 

детаљних информација о животној средини, 

 планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред еколошких 

обухватају друштвена (социјална) и економска питања, 
 због комплексности структура и процеса, као и могућих кумулативних и синергетских 

eфеката у планском подручју нису примењиве софистициране симулационе математичке 
методе, 

 при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито јавности, због чега  

примењене методе и резултати процене морају бити разумљиви учесницима процеса 

процене. 

 
Због наведених разлога у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као 

што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријална анализа, просторна анализа, 

SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца узрочно- 

последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд.  Као резултанта примене било 

које методе појављују се матрице и графикони којима се испитују промене у простору и животној 

средини које би имплицирала имплементација плана и изабраних варијанти. Матрице се 

формирају успостављањем односа између циљева плана, планских решења и циљева стратрешке 

процене са припадајућим индикаторима. 

 
Приликом израде стратешке процене утицаја на животну средину за предметни план, примењен 

је модел мултикритеријумске квалитативне експертске евалуације планских решења у односу 

на дефинисане посебне циљеве стратешке процене и припадајуће индикаторе одрживог развоја. 

Начин приказивања могућих утицаја применом матрица омогућава јасан увид у позитивне и 

негативне утицаје сваког појединачног планског решења што је, у контексту учешћа 

заинтересованих органа, организација и јавности, од посебног значаја. 

 
Као основа за развој овог модела послужиле су методе које су потврдиле своју вредност у земљама 

Европске уније. Примењена методологија заснована је на квалитативном вредновању животне   

средине   у   подручју   плана,   непосредном   и   ширем   окружењу,   као   основе   за валоризацију 

простора за даљи одрживи развој. 
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У смислу општих методолошких начела, стратешка процена утицаја је урађена тако што су 

претходно идентификовани: полазни програмски елементи, полазне основе, постојеће стање 

животне средине. Битан део истраживања је посвећен: 

 
   процени  постојећег  стања,  на  основу  кога  се  могу  дати  еколошке  смернице  за 

планирање, 

   квалитативном   одређивању   могућих   утицаја   планираних   активности  на   основне 

чиниоце животне средине, 

   анализи  планских  решења  на  основу  којих  се  дефинишу  еколошке  смерница  за 

спровођење плана и имплементацију, тј. за утврђивање еколошке валоризације простора 

за даљи развој. 

 
Слика 6.1. Процедура и методологија израде извештаја о СПУ 

 

 



44  

7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 
 

 
 

Према члану 18. Закона о СПУ, орган надлежан за припрему плана и програма доставља 

заинтересованим органима и организацијама на мишљење извештај о стратешкој процени. 

Заинтересовани органи и организације дужни су да доставе мишљење у року од 30 дана од дана 

пријема захтева за давање мишљења. У овом делу посебно је важна сарадња са Заводом за 

заштиту природе и Заводом за заштиту споменика културе. 

 
Према  члану  19.  Закона  о  СПУ,  потребно  је  обезбедити  учешће  јавности  у  разматрању 

извештаја у оквиру излагања плана и програма на јавни увид и одржавања јавне расправе. 

Орган надлежан за припрему плана и програма обавештава јавност о начину и роковима увида 

у  садржину  извештаја  и  достављање  мишљења,  као  и  времену  и  месту  одржавања  јавне 

расправе у складу са Законом. 

 
Досадашњи  начин  јавне  расправе  у  оквиру  процеса  доношења  просторних  планова  није 

усклађен са савременом праксом у већини европских земаља, а посебно одступа од пропозиција 

"Архуске конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и 

доступности правосуђа по питањима заштите животне средине" (ECE/CEP/43/98), које су нашле 

своје место у Закону о заштити животне средине (члан 81). 

 
Због значаја пројекта, односно могућих утицаја (позитивних и негативних) предложеног плана на 

животну средину, социјални и економски статус локалних заједница на траси коридора 

планираног пута, важно је адекватно и "транспарентно" укључивање заинтересованих страна 

(инвеститора, надлежних државних органа, локалних управа, невладиних организација и 

становништва) у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине. 

 
Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем презентација 

и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене. Учешће заинтересоване 

јавности и невладиних организација обезбеђује се у оквиру излагања предметног плана. 

 
Што  се  тиче  начина  на који  су питања  животне  средине  укључена  у  План,  у Стратешкој 

процени је истакнуто да су израда Плана и Стратешке процене текли упоредо, чиме се створила 

могућност да се циљеви СПУ укључе у најранију фазу дефинисања планских концепција по 

секторима  плана  чима  се  остварио  интегрални  приступ  у  планирању  и  заштити  животне 

средине. Резултат тога је да су планска решења креирана у контексту заштите животне средине и 

то у односу на оне елементе које овакав пројекат може доминантно имплицирати. 
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8. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
 

 
У Извештају о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  за тунел испод 

превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци на животну средину анализирано 

је постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације, 

значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга 

питања и проблеми заштите животне средине у  складу  са  критеријумима за одређивање  

могућих значајних утицаја Плана детаљне регулације на животну средину, а узимајући у 

обзир планиране намене. 

 
За вредновање је коришћењена мултикритеријумска експертска евалуација планских 

решења у односу на постављене циљеве стратешке процене утицаја и релевантне 

индикаторе за њихову оцену засноване на основном сету индикатора одрживог развоја  

УН и Правилнику о националној листи индикатора заштите животне средине (''Службени  

гласник РС'', број 37/2011).   

 
Акценат у процесу вредновања планских решења посвећен је анализи њиховог утицаја на 

потенцијално најосетљивије чиниоце животне средине на конкретном простору, а 

посебно утицају буке и аерозагађења на становништво и природне вредности подручја. 

 
Резимирајући утицаје планских решења на циљеве СПУ, може се констатовати да ће 

реализација планираног пута и тунела произвести позитивне и негативне утицаје на 

планском подручју. Негативни утицаји су према критеријумима за вишекритеријумску 

евалуацију планских решења у већини окарактерисани као мали и локалног су карактера, 

односно нису оцењени као стратешки значајни. Ради се доминантно о утицајима који се 

односе на могуће повећање загађујућих материја у ваздуху и повећање интензитета буке, 

односно могућем излагању становништва овим утицајима на деоницама где пут пролази 

у близини насеља и осетљивих објеката (школе, домови здравља итд.). Негативне,  

утицаје мањег интезитета могуће је очекивати на почетку/крају деонице и на 

улазно/излазним порталима тунела. С друге стране, могуће је очекивати јаке стратешки 

значајне позитивне утицаје сваког планског решења на циљеве СПУ. Посебно се издвајају 

позитивни утицаји на подстицање економског развоја читавог планског подручја кроз 

боље саобраћајно повезивање територија општине Бајина Башта и Града Ужица, чиме се 

повећава доступност и стварају предуслови за инвестиције и економски развој. 

Реализацијом мера заштите природе, природних вредности, непокретних културних 

добара и животне средине ствара се могућност превентитве, али и активне заштите.  

 
Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће оптеретити 

капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења максимално умањили, 

дефинисане су и таксативно наведене мере/смернице заштите које је потребно 

спроводити у процесу имплементације плана кроз пројектну документацију и изградњу 

пута. 

Детаљне организационе и техничко технолошке мере заштите биће дефинисане Студијом 

о процени утицаја пројекта на животну средину на нивоу техничке документације. 

Резимирајући све наведено, закључак Извештаја о стратешкој процени утицаја је да су  

Планом и Стратешком проценом утицаја на животну средину, анализирани могући 

утицаји планираних намена и предвидеђене одговарајуће планске и одређене техничке 

мере заштите, како би планиране активности биле у функцији реализације циљева 

одрживог развоја на предметном простору. У том контексту, предметни План детаљне 

регулације сматра се у целости прихватљивим са аспекта могућих утицаја на животну 

средину. 
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