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Ι УВОД

Извештај  о стратешкој  процени утицаја  на животну средину је  инструмент којим се 
описују,  вреднују и процењују могући значајни утицаји планских решења на животну 
средину до којих може доћи имплементацијом плана. Такође,  стратешком проценом 
утицаја на животну средину се одређују мере превенције, минимизације, ублажавања, 
ремедијације или компензације штетних утицаја на животну средину и здравље људи, 
односно, одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину и здравље 
људи. 

Стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  израђује  се  у  поступку  израде 
просторних и урбанистичких планова и саставни је део плана. Носилац израде плана 
сачињава Извештај који садржи нарочито:

- полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке 
процене);

- циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, 
дефинисања проблема и проналажења решења); 

- стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у ужем 
смислу – дефинисање матричног оквира процене); 

- смернице  за  ниже  хијерархијске  нивое  (утврђивање  смерница,  стратешког  и 
хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења плана); 

- програм  праћења  стања  животне  средине  (мониторинг  –  оквир  за  праћење 
спровођења плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог стања 
на планском подручју);

- коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир 
коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су 
утицале на стратешку процену);

- начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у 
поступку стратешке процене); 

- закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом 
за спровођење и унапређења стратешке процене).

Применом Стратешке процене утицаја у планирању, отвара се простор за сагледавање 
насталих промена у простору и уважавање потреба предметне средине. Планирање 
подразумева  развој,  а  нова  стратегија  одрживог  развоја  захтева  заштиту  животне 
средине. Ако Пројектна анализа није била у могућности да усмерава развој услед њене 
ограничене улоге у планирању,  примена Стратешке анализе би требало да омогући 
постављање једног  новог  система вредности,  уз  уважавање сазнања  о  нарушеном 
природном  систему.  Стратешка  анализа  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.



Методолошки оквир примене Стратешке процене подразумева четири основне фазе:

1.  дефинисање циљева стратешке акције

2. формулацију опција за стратешку акцију,

3. анализу еколошких утицаја и 

4. анализу информација.

Стратешка процена животне средине може имати више облика:

- секторски  –  процена  стратегија  развоја  саобраћаја,  енергетике,  водопривреде, 
пољопривреде, шумарства, туризма, итд.;

- просторни  –  процена  просторних  и  урбанистичких  планова  на  државном, 
регионалном и локалном нивоу;

- индиректни – еколошко оцењивање научних програма, планова за приватизацију 
јавних предузећа и друго.

- спровођење  стратешке  процене  животне  средине  заснива  се  на  следећим 
основним начелима:

- што раније укључивање стратешке анализе у процес израде политика, планова и 
програма, а свакако пре него што се донесу коначне одлуке;

- испитивање  еколошких  ефеката  алтернативних  решења,  што  ће  помоћи  да  се 
утврди како промене политика, планова и програма могу смањити еколошки ризик;

- флексибилност – методологија спровођења стратешке анализе није универзално 
прописана,  већ  се  на  основу  општих  препорука  примењује  методологија 
прилагођена конкретним околностима;

- обухват  анализе  могућих  еколошких  ефеката  треба  да  буде  у  сагласности  са 
размерама очекиваних ефеката;

- користити постојеће механизме за анализу еколошких ефеката, укључујући јавност, 
вредновати учинак анализе и припремити извештај са резултатима.

Носилац израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину је Ј.П. 
,,УРБОПЛАН,, Лозница.

Предмет стратешке процене је измењен и допуњен Просторни план града Лознице који 
се усклађује са новим Законом о планирању и изградњи. Измене и допуне се раде у 
циљу усклађивања планског документа са новим Законом о планирању и изградњи. 
Ова стратешка процена утицаја на животну средину представља измењен и допуњен 
документ – Извештај  о стратешкој  процени утицаја  на животну средину Просторног 
плана општине Лозница и Генералног плана Лознице 2020. године који је у периоду пре 
ступања  на  снагу  новог  Закона  о  планирању  и  изградњи  из  2009.  године  урадио 
Истраживачко – пословни центар Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Једна  од  предности  израде  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну 
средину  огледа  се  у  томе  што  процедура  израде  Извештаја  прати  процедуру 
усаглашавања  Просторног  плана  града  Лозница,  што  пружа  могућност  ефикаснијег 
утицаја  на планско решење и благовременог  достављања евентуалних примедби у 
циљу унапређења и заштите животне средине.



ΙΙ ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Просторни  план  јединице  локалне  самоуправе  представља  један  од  основних 
локалних  стратешких  докумената  просторног  развоја,  који  укључује  економске, 
социјалне и физичко – еколошке компоненте развоја. Овим планом се дају смернице за 
непосредну примену и  разраду планских решења у плановима нижег хијерархијског 
реда и успоставља оквир за одобравање и реализацију програма и пројеката. 

Непосредан повод за израду овог извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину је одлука о изради стратешке процене коју је донео надлежни орган градске 
управе  града  Лознице  у  складу  са  позитивном  законском  регулативом  и  другим 
прописима.

Просторним планом се дефинишу основна решења, смернице, политике и пропозиције 
коришћења,  уређења,  заштите  и  просторног  развоја  територије  града  Лозница, 
односно  основних  ресурса  и  вредности  који  се  на  њој  налазе,  чинећи  јединствен 
комплекс у ширем регионалном окружењу са градом Шабац и општинама Крупањ и 
Мали Зворник. 

II.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни  основ  за  израду  Просторног  плана  чини  члан  19.  Закона  о  планирању  и 
изградњи ("Службени  гласник  РС",  бр.  72/09,  81/09  –  исправка  и  64  -  УС)  којим  је 
прописано да се просторни план доноси за јединицу локалне самоуправе и њиме се 
одређују смернице за развој делатности и намену површина, као и услови за одрживи 
и  равномерни  развој  на  територији  јединице  локалне  самоуправе.  Поред  Закона 
садржај Плана усаглашен је са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената (“Службени гласник РС” бр. 31/10, 69/10 и 16/11). 

Правни  основ  за  израду  Извештаја  представља  одговарајућа  регулатива  из  ове 
области,  пре  свега  Закон  о  заштити  животне  средине  (“Службени  гласник  РС”, 
бр.135/04,  36/09,  36/09  –  други  закон  и  72/09  –  други  закон)  и  Закон  о  стратешкој 
процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На планском подручју утврђена су стратешка опредељења, планска решења и правила 
за коришћење, организацију, уређење и заштиту простора, правила за изградњу, као и 
смернице  и  инструменти  за  спровођење.  У  временском  смислу,  стратешка 
опредељења, планска решења са правилима, смернице и инструменти за спровођење 
су дефинисани за: 

- етапу реализације за десетогодишњи период, и

- прву фазу реализације плана, са приоритетима – период у трајању од 4 године.
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II.2. КРАТАК ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА, САДРЖАЈА, ЦИЉЕВА И 
ЗАДАТАКА ПЛАНА 

Карактер и садржај  Просторног плана града Лозница је такав да се овим планским 
документом утврђује дугорочни циљ и концепција просторног развоја града Лознице. 
Утврђују се правила коришћења, организације, уређења и заштите простора, којима се 
обезбеђује  одрживо  коришћење  и  заштита  природних  ресурса,  рационална 
организација мреже насеља, њихово уређење и опремање, развој и уређење руралних 
подручја,  рационалан  просторни  развој  и  размештај  привредних  и  услужних 
делатности и јавних служби, усклађен развој и коришћење инфраструктурних система, 
саобраћајни, економски, социјални и други облици интеграције подручја града Лознице 
и њено повезивање са окружењем, заштита животне средине, природних и културних 
добара. 

II.2.1. Обухват и границе Просторног плана града Лозница

Град  Лозница  се  налази  у  северозападном  делу  централне  Србије  на  граници  са 
Републиком  Српском  (Босна  и  Херцеговина).  Територија  града  Лозница  припада 
Мачванском  управном  округу.  Административни  центар  града  је  насељено  место 
Лозница са свим локалним и државним институцијама у свом седишту у граду. Град 
Лозница припада Мачванском управном округу и Региону Шумадија и западна Србија1.

Са северне и источне стране град Лозница се граничи са територијом града Шабац, са 
јужне стране са општином Крупањ са југозападне стране са општином Мали Зворник, 
док  се  са  западне  стране  налази  река  Дрина  и  државна  граница  са  Босном  и 
Херцеговином. Подручје града Лозница се простире на 612 km2, у коме живи 86.413 
становника.

На територији града Лозница налази се 50 катастарских општина и 54 насеља. Поред 
Лознице  која  има  статус  града,  као  приградска  насеља  издвајају  се  Башчелуци, 
Клупци,  Крајишници,  Лозничко  Поље,  Плоча  и  Трбушница.  Као  посебно  насеље 
градског типа издваја се Бања Ковиљача. Остала насеља су: Брадић, Брњац, Велико 
Село,  Воћњак,  Горња  Бадања,  Горња  Борина,  Горња  Сипуља,  Горње  Недељице, 
Горњи Добрић, Грнчара, Доња Бадања, Доња Сипуља, Доње Недељице, Доњи Добрић, 
Драгинац, Зајача, Јадранска Лешница, Јаребице, Јелав, Јошева, Југовићи, Каменица, 
Козјак,  Коренита,  Лешница,  Липница,  Липнички  Шор,  Лозница  село,  Милина,  Ново 
Село,  Пасковац,  Помијача,  Рибарица,  Руњани,  Симино  Брдо,  Слатина,  Стража, 
Ступница,  Текериш,  Трбосиље,  Тршић,  Филиповићи,  Цикоте,  Чокешина,  Шурице  и 
Брезјак.

Административна  граница града  Лозница представља границу обухвата  Просторног 
плана, коју чине спољне границе катастарских општина Ново Село, Чокешина, Јошева, 
Милина,  Трбосиље,  Текериш,  Помијача,  Горња  Сипуља,  Доња  Бадања,  Цикоте, 
Шурице,  Ступница,  Коренита,  Зајача,  Горња  Борина,  Пасковац,  Трбушница,  Бања 
Ковиљача, Лозница, Липнички Шор, Јелав и Лешница.

1 Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10)
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II.2.2. Предмет израде плана

Предмет израде Плана је утврђивање стратегије, политике, мере, правила просторне 
организације, коришћење и заштите и уређење града Лозница и услови за изградњу, 
усмеравање,  унапређивање и  заштиту  простора.  У  ужем  смислу предмет  плана  су 
урбана и рурална насеља са припадајућим просторима, објектима, супраструктуром, 
инфраструктуром и специфичним развојним и социолошким процесима.

Просторним планом одређује се дугорочна пројекција развоја и просторног уређења 
овог подручја на принципима одрживог развоја. Другим речима, дефинишу се између 
осталог  планска  начела  и  критеријуми  заштите,  очувања  и  унапређења  животне 
средине.

Спровођење економског,  социјалног и еколошког развоја тј.  концепта уравнотеженог 
развоја,  подразумева  интегрални  приступ  планирању  развоја  свих  делатности  са 
очувањем и заштитом природних богатстава и културних вредности подручја. 

Активна  политика  заштите  животне  средине,  укључујући  и  рационално  коришћење 
ресурса,  није  само  услов  за  укупно  унапређење  квалитета  живота  на  планском 
подручју, већ и значајан подстицајни фактор друштвено-економског развоја. Наведени 
приступ подразумева интегрисање критеријума заштите животне средине у секторске 
развојне политике и разматрања питања утицаја на животну средину при доношењу 
управљачких одлука на нивоу општине и региона, као и при доношењу одлука на нивоу 
јавних и других предузећа. 

II.2.3. Визија, принципи, основни и општи циљеви плана

Визија просторног развоја града Лозница јесте: 

да  град  Лозница  буде  урбани  центар  државног  значаја,  који  ће  дати  посебан  
допринос развоју западне Србије и трансграничној сарадњи, ублажавању разлика у  
развијености на овом подручју, функционално јаче повезан са руралним окружењем,  
уз заустављене негативне демографске трендове и одрживи развој, првенствено  
заснован на туризму, обновљеној индустрији и саобраћају. 

Основни методолошки приступ у изради Просторног плана јесте интегрални метод који 
се заснива на принципима одрживог развоја. Анализом бројних фактора економског, 
еколошког,  социјалног  и  институционалног  развоја  утврђени  су  следећи  основни 
принципи у изради Просторног плана, и то:

1. јачање  територијалне  кохезије,  односно  уравнотежени  развој  планског 
подручја;

2. просторно-функционална  интегрисаност  са  окружењем  и  јачање 
регионалних и трансграничних веза;

3. одржива животна средина (смањење штетног утицаја на животну средину) и 
одрживо коришћење природног и културног наслеђа;

4. развој културног идентитета и територијалне препознатљивости;

5. полицентричан развој и јачање веза град-село;
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6. јачање конкурентности и ефикасности;

7. субсидијарност и јавно-приватно партнерство;

8. одрживи  развој  саобраћаја  и  инфраструктуре,  као  и  повећана  доступност 
информацијама.

Наведени принципи,  који  су изведени и прилагођени потребама планирања развоја 
планског подручја,  базирани су на основу принципа одрживог просторног развоја из 
бројних  европских  докумената,  који  дефинишу  следеће  принципе  и  смернице  за 
њихову примену:

Принцип  полицентричног  развоја који  представља  опште  прихваћени  принцип  у 
просторном планирању као израз потребе да се плански утиче на негативне појаве у 
просторној организацији, настале као последица неравномерног развоја у последњих 
неколико  деценија.  Принцип  се  првенствено  односи  на  планско  усмеравање 
организације  мреже  насеља  и  јавних  служби,  размештај  производних  и  услужних 
активности  у  простору,  као  и  на  јачање  веза  између  урбаних  и  руралних  средина. 
Истовремено је  потребно планским решењима побољшати везе сеоских насеља са 
већим центрима, што подразумева даље развијање одговарајућих урбаних функција 
првенствено у насељима која представљају центре заједнице села;

Принцип  одрживог  развоја  инфраструктуре чијом  применом  се  подстиче 
равномеран просторни развој,  кроз стварање услова за повезивање неразвијених и 
изолованих  подручја  са  већим  насељима  и  омогућавање  њиховог  приступа 
магистралним  инфраструктурним  системима.  У  циљу  постизања  уравнотеженог 
просторног  развоја  он  подразумева  побољшање  веза  између  малих  градова  и 
руралних  области  са  транс-европским  мрежама  и  саобраћајним  центрима,  као  и 
активности  на  повећању  регионалне  доступности  кроз  остваривање  недостајућих 
унутеррегионалних  веза.  Принцип  подразумева  и  спровођење  активности  изградње 
телекомуникационих мрежа и елиминисања физичких и других ограничења, са циљем 
да се свим насељима обезбеди подједнак приступ информацијама. У том смислу је 
потребна  обнова и проширење телекомуникационих  мрежа које  треба  да покривају 
читаво подручје града; 

Принцип  смањивања  штетног  утицаја  на  животну  средину који  подразумева 
сагледавање квалитета животне средине и дефинисање планских решења којима се 
она  штити  од  негативних  утицаја  у  постпланском  периоду.  При  томе  је  потребно 
базирати концепт заштите, не само у циљу побољшања квалитета животне средине, 
већ  и  у  циљу  превенције  и  заштите  од  негативних  утицаја  који  могу  настати 
имплементацијом  планских  решења.  Примена  принципа  мора  предупредити  или 
ублажити  различите  врсте  штетних  утицаја  по  животну  средину,  првенствено 
промовисањем мање штетних поступака у пољопривреди и шумарству, подстицањем 
адекватних  видова  саобраћаја  и  енергетских  система,  превенцијом  индустријских 
акцидената,  ревитализацијом  подручја  угрожених  индустријским  загађењем,  као  и 
спречавањем субурбанизације;

Принцип  заштите  природних  ресурса  и  природног  наслеђа који  подразумева 
адекватну заштиту и одрживо коришћење природних ресурса и наслеђа, на начин да 
они доприносе правилној уравнотежености екосистема, атрактивности ширег простора, 
као и повећању њихове естетске и рекреационе вредности. Потребно је да политика 
просторног  развоја  брине  о  поновном  успостављању  и  конзервирању  екосистема. 
Стратегије за управљање водним ресурсима треба да укључе заштиту површинских и 
подземних вода, мониторинг коришћења ђубрива и наводњавања, третман отпадних 
вода и сл., а у контексту шумских површина избор врсте дрвећа, обим итд. Чињеница 
да се природни ресурси највећим делом налазе у руралним подручјима за која се не 
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припремају  урбанистички  планови,  указује  на  значај  просторног  плана  у  њиховој 
заштити и одрживом коришћењу;

Принцип повећања и заштите фонда културног наслеђа као развојног фактора који 
подразумева  повећање  вредности  културног  наслеђа,  као  један  од  најзначајнијих 
доприноса  економском  развоју  и  јачању  локалног  идентитета,  и  то  кроз  повећање 
привлачности локалитета за инвеститоре, туристе и јавност; и

Принцип подстицања одрживог туризма који подразумева коришћење развојних 
могућности које обезбеђује туризам, посебно у случају неразвијених подручја, при чему 
предност  имају  висококвалитетни  видови  туризма.  Облици  "меког  туризма"  који  су 
брижљиво прилагођени локалним околностима, као што је екотуризам,  нуде значајну 
могућност за даљи развој.

Основни  циљ  израде  Просторног  плана јесте  дефинисање  планског  основа  за 
организацију, коришћење, уређење и заштиту простора  града Лозница, који треба да 
доведе до организованог  активирања просторних потенцијала  и усмеравања даљег 
просторног развоја у оквирима одрживости.

Према основним карактеристикама простора града Лозница, као и на основу обавеза и 
смерница из планских докумената вишег реда и других законских одредби, основни 
циљ израде  Просторног  плана  је  разрађен  кроз  неколико  специфичних  посебних 
циљева израде плана, и то:

- дефинисање планских  решења тако  да  се  Просторни  план примењује  директно 
(издавањем  локацијске  дозволе)  тј.  дефинисање  правила  изградње  и  уређења 
простора за подручја за која није предвиђена израда урбанистичких планова; 

- спровођење  стратешке  процене  утицаја  планских  решења  на  животну  средину 
(израда и усвајање Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину), уз 
дефинисање и примену најстрожијих мера заштите животне средине и повећања 
њеног квалитета; и

- стварање  основа  за  привлачење  инвестиција  и  израду  пројеката  који  могу 
користити приступне фондове Европске Уније.

Као општи циљеви просторног развоја града Лозница одређују се:

- равномерни  просторни  развој  подручја  Града,  првенствено  кроз  оптимално 
активирање  свих  потенцијала  и  планско  стимулисање  недовољно  развијених 
делова (развој пољопривреде у источном делу подручја);

- јачање  веза  у  оквиру  функционалног  урбаног  подручја  Лознице  са  суседним 
општинским центрима Мали Зворник и Крупањ, као и у оквиру развојне осовине II 
ранга са градом Шабац и општинским центром Богатић;

- валоризација  пограничног  положаја  града Лозница,  кроз повезивање коридора X 
(деоница аутопута  граница Хрватске-Београд)  и реке Саве као пловног  пута,  са 
источним и југоисточним деловима Босне и Херцеговине;

- развој  туризма,  базиран  на  бањском (здравственом)  туризму  Бање Ковиљаче  и 
Бање  Бадање,  транзитном  туризму  у  граду  Лозница,  као  и  излетничком  и 
рекреативном туризму у оквиру природних и непокретних културних добара (Тршић, 
манастир Троноша и др.);

- развој  индустрије  кроз  реструктуирање  постојећих  индустријских  капацитета  и 
субјеката и активирање браунфилд локација.

- повећање  доступности  на  свим  деловима  територије  града  Лозница  развојем 
мреже локалних путева и техничке инфраструктуре;
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- усмеравање  и  контролисано  ширење  грађевинског  земљишта,  на  начин  да  се 
прекине  ширење  граћевинских  подручја  линеарно  уз  путне  правце,  уз  које  је 
потребно да се усмери изградња нових привредних зона;

- заштита  и  унапређење  животне  средине  и  очување,  унапређење  и  коришћење 
природних и културно-историјских добара на подручју града.

II.2.4. Садржај Просторног плана града Лозница

Садржај  Просторног  плана  града  Лознице  утврђен  је  у  складу  са  позитивном 
регулативом. Просторни план града Лознице садржи следећа поглавља и 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
1.1. Обухват и опис граница подручја Просторног плана
1.2. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда
Просторни план Републике Србије
1.3. Скраћени приказ и оцена постојећег стања
 Природни системи и ресурси
 Становнишво, насеља и јавне службе
 Привредне делатности и туризам 
 Саобраћај и инфраструктурни системи
 Животна средина, предели, природна и културна добра 
1.4. Потенцијали и ограничења
1.5. SWOT анализа
1.6. Визија и принципи просторног развоја
1.7. Општи и посебни циљеви просторног развоја
1.8. Опша концепција и пропозиције просторног развоја

2. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

2.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ
2.1.1. Пољопривредно земљиште
2.1.2. Шуме и шумско земљиште
2.1.3. Воде и водно земљиште
2.1.4. Минералне сировине

2.2. СТАНОВНИШТВО, НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
2.2.1. Становништво
2.2.2. Однос градских и сеоских насеља и функционално повезивање 
насеља и центара
2.2.3. Организација јавних служби

2.3. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
2.3.1. Пољопривреда
2.3.2. Индустрија
2.3.3. Туризам

2.4. САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
2.4.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
2.4.2. Водопривредна инфраструктура
2.4.2.1. Водоснабдевање
2.4.2.2. Одвођење и третман отпадних вода
2.4.3. Енергетска инфраструктура
2.4.5. Телекомуникациона инфраструктура и поштански саобраћај
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2.4.6. Отпад, гробља и пијаце
2.5. ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ,  ПРИРОДНИХ  И  КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА  И  ПРЕДЕЛА,  ОДБРАНА  ЗЕМЉЕ  И  ЗАШТИТА  ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
2.5.1. Заштита животне средине
2.5.2. Заштита природних добара и предела
2.5.3. Заштита непокретних културних добара
2.5.4. Организација простора од интереса за одбрану земље и заштиту 
од елементарних непогода

2.6. НАМЕНА ПРОСТОРА (ЗЕМЉИШТА)
3. ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

3.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1.1.  Правила  уређења  и  изградње  мрежа  и  објеката 
инфраструктуре
3.1.2.  Правила  уређења  и  изградње  површина  и  објеката  јавне 
намене
3.1.3. Правила уређења и изградње у зонама заштите
3.1.3.1. Заштита природних добара
3.1.3.2. Заштитиа културних добара
3.1.3.3. Зоне санитарне заштите изворишта
3.1.4. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља 
људи,  заштите  од  пожара,  елементарних  напогода,  техничко-
технолошких несрећа и ратних дејстава
3.1.5.  Правила  уређења  у  обухвату  шематских  приказа  уређења 
насељених места

3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.2.1. Правила грађења на грађевинском земљишту
3.2.1.1. Општа правила грађења
3.2.1.2. Правила грађења по зонама
 3.2.1.2.1. Грађевинско земљиште у центру насеља 
 3.2.1.2.2. Грађевинско земљиште изван центра насеља
 3.2.1.2.3. Привредне и производне зоне
3.2.1.3.  Правила  грађења  за  подручја  у  обухвату  шеме  уређења 
насељених места 
3.2.2. Правила грађења на пољопривредном земљишту
3.2.3. Правила грађења на шумском земљишту
3.2.4. Правила грађења на водном земљишту

3.3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
3.3.1.  Смернице  за  спровођење  Просторног  плана  и  израду  планске 
документације
3.3.2. Приоритетна планска решења и пројекти
3.3.3.  Мере  и  инструменти  за  имплементацију  и  подстицање 
равномерног територијалног развоја
3.3.4. Учесници у имплементацији

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Шематски приказ насељених места
Табеле
Рефералне карте 
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II.3. ОДНОС СА ДРУГИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА

II.3.1. Просторни план Републике Србије2

Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године утврђене су дугорочне 
основе организације,  уређења,  коришћења и заштите простора Републике Србије у 
циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са природним,  еколошким и 
културним потенцијалима и ограничењима на њеној територији. ППРС  је дефинисао 
планска начела и критеријуме заштите и унапређења животне средине као и основе 
коришћења и заштите природних и створених добара.

Просторним  планом  Републике  Србије,  нарочито  су  дефинисани:  визија,  принципи, 
циљеви  просторног  развоја,  сценарији  и  концпеција  просторног  развоја,  као  и 
регионални  просторни  развој.  Будућа  концепција  просторног  развоја  Србије  је 
размотрена  у  оквиру  два  основна  сценарија  са  две  подсценарија.  Сценарио 
рецесивног раста са елементима кризног управљања и сценарио одрживог просторног 
развоја,  се  одвијају  у  оквиру  подсценарија:  (1)  негативног  провредног  раста  и 
дезинтегрисаног  просторног  система,  (2)  негативног  привредног  раста  и  делимично 
регулисаног просторног система, (3) позитивног привредног раста и неинтегрисаног и 
делимично  регулисаног  просторног  система  и  (4)  позитивног  привредног  раста  и 
интегрисаног  просторног  система.  Концепција  будућег  просторног  развоја  Србије  се 
огледа у: (1) повећању социјалне кохерентности, (2) еколошке повезаности, уређености 
и одрживости, (3) подстицању економске – регионалне интерактивности, мобилисању 
коришћења  територијалног  капитала  и  регионалних  целина,  (4)  као  и  развоју 
институција и дефинисању нових одговорности.  Нова концепција просторног развоја 
Србије  подразумева  децентрализацију  и  регионални  развој,  нову  регионалну 
организацију Србије, дефинисање функционално – економских региона и области, као 
и дефинисање подстицајних посебних програма и пројеката за подручја са посебним 
развојним проблемима.  Очекује  се да Просторни план Републике  Србије  подстакне 
локални просторни развој, посебно у депресираним - девастираним, некада привредно 
активним подручјима, у које спада град Лозница.

Територија града Лознице је потенцијално угрожена клизиштем, док је угроженост од 
технолошких  удеса  нешто  виша.  Највећи  број  мањих  удеса  се  догађа  на  подручју 
Београда, Панчева, Крушевца, Лознице, Шапца, Новог Сада и Прахова, приликом рада 
постројења или у току транспорта опасних материја.

Начин насељавања и структура економских делатности биће усмерен на јачање већих 
урбаних центара а пре свега Ужица, Шапца, Ваљева и Лознице али и на јачање улоге 
мањих урбаних центара као што су Бајина Башта, Нова Варош, Пријепоље и Прибој. 
Њихово функционално повезивање са селима раштрканог типа ће бити отежано пре 
свега услед слабије могућности саобраћајног и инфраструктурног повезивања што ће 
захтевати посебне програме руралног развоја засноване на специфичним облицима 
пољопривреде,  сточарства,  шумарства,  лова,  као  и  мале  индустрије  засноване  на 
локалним ресурсима, туризма и рекреације савременог типа.

Слаба приступачност и функционална повезаност међу општинама ће се постепено 
елиминисати у чему ће важну улогу имати Република (у првој  фази) али и градови 
попут Ужица, Лознице, Ваљева и Шапца. Поред специфичних видова пољопривреде, 
значајну  улогу  ће  имати  и  ловство  и  шумарство,  затим  индустрија  ослоњена  на 
природне  ресурсе  или  модерне  технологије  око  већих  градова,  енергетика 
хидропотенцијала као и туризам високог стандарда планинских подручја који треба да 

2 Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (“Сл. гласник РС”, број 88/10).
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потенцира  конкурентност  овог  подручја  у  ширим  оквирима.  Енергетски  потенцијали 
река  Дрине  посебно  карактеришу  ово  подручје.  Западни  део  Србије  због  својих 
специфичности  нарочито  захтева  добру  функционалну  повезаност  са  централном 
Србијом  односно  са  АП  Војводином  која  ће  се  остварити  преко  мањих  развојно-
функционалних региона. Дугогодишња стагнација привреде и процес реструктурирања 
индустријског сектора имали су за последицу економску/производну девастацију и 
драстично смањење броја запослених у некадашњим индустријским центрима-
градовима (Крагујевац, Краљево, Бор, Мајданпек, Прибој, Прокупље, Лесковац, Врање, 
Трстеник,  Пожаревац,  Сремска Митровица,  Пријепоље,  Лозница,  Књажевац,  Зајечар, 
Нови Пазар,  Врбас,  Ивањица и Горњи Милановац),  који су били ослонац привредног 
развоја ширег подручја. Преполовљена стопа индустријског раста, вишак радне снаге 
са  ниским  образовним  нивоом  и  квалификационом  структуром,  неискоришћеност 
капацитета,  ниска  ефикасност  пословања,  технолошка  неприпремљеност  и 
дезинвестирање,  додатно  су  утицали  да  некадашњи  привредни  носиоци  постану 
развојно лимитирано подручје и постану градови незапослених. Услед ограничења у 
развоју,  индустријски  девастиране  општине  суочене  су  са  израженим  економским 
(пропадање  индустријских  капацитета,  неуспели  покушаји  ревитализације,  ниски 
ефекти приватизације), структурним (висока незапосленост) и социјалним проблемима.

Последњих година постоји велико интересовање за борне минерале, нарочито после 
проналаска новог борног минерала-јадарита са високом концентрацијом литијума (Li) у 
Јадарском неогеном басену. До сада су утврђене резерве бората у лежишту „Пискања” 
(у  Јарандолском  басену  код  Баљевца  на  Ибру),  износе  око  8  милиона  тона,  са 
просечним садржајем око 36,39% B2O3, док се резерве борних минерала (и литијума) у 
Јадарском неогеном басену код Лознице процењују на неколико стотина милиона тона. 
Исте се сматрају највећим - новооткривеним минерално-сировинским потенцијалом у 
нашој земљи, од којег се у наредним годинама много очекује. Прелиминарне анализе 
показују да је на бази експлоатације термалних вода у Мачви могућа топлификација 
градова:  Богатић,  Шабац,  Сремска  Митровица  и  Лозница  са  укупно  око  150.000 
становника.

Полазећи од постојећег стања у мрежи насеља, дефинисаних функционалних урбаних 
подручја  (ФУП)  и  потреба  будућег  одрживог  и  територијално  хомогеног 
(уравнотеженог)  развоја  могућа  је  следећа  функционално-хијерархијска  структура 
центара на нивоу Републике Србије(2009. година):

- главни град или центар у категорији европских MEGA (Metropolitan Growth Area) - 
Београд;

- центри међународног значаја: Нови Сад, Ниш и Приштина;

- центри националног  значаја:  Суботица,  Сомбор,  Сремска Митровица,  Зрењанин, 
Панчево,  Лозница,  Шабац,  Ваљево,  Смедерево,  Пожаревац,  Крагујевац,  Ужице, 
Чачак, Краљево, Нови Пазар, Крушевац, Лесковац, Врање и Призрен.

Рангирање које је извршено ослања се на критеријуме броја становника унутар ФУП, 
док  је  њихово  обједињавање  урађено  на  основу  миграционих  кретања  активног 
становништва  и  социоекономских  параметара  који  су  у  неким  случајевима  били 
коригујући фактор. Република Србија (изузимајући АП Косово и Метохију) 2010. години 
има:

- један  центар  у  категорији  европских  МЕGА  (Metropolitan  Growth  Area)  -  град 
Београд;

- два ФУП међународног значаја - градови Нови Сад и Ниш;

- 17 ФУП државног значаја - градови Чачак, Крагујевац, Краљево,
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- Крушевац, Лесковац, Лозница, Нови Пазар, Панчево, Шабац, Смедерево,

- Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Ужице, Ваљево, Врање и Зрењанин;

По овом моделу 2010. године град Лозница је центар ФУП-а у чијем су саставу Мали 
Зворник и Крупањ. Број становника централног града овог ФУП-а је 86.413 становника. 
Број становника ФУП-а је 120.681 становника. Овај ФУП је националног значаја у коме 
је 1,6% становника од укупног броја становника у Србији.  Површина ФУП-а је 1.140 
km2, што износи 1,5 % од укупне површине Републике.

На  основу  анализе  могућности  интегрисања  простора  Републике  Србије  у  неки  од 
постојећих подручја утицаја градова претпостављена је категоризација функционалних 
урбаних подручја, на основу које ће 2020. године у Републици бити 24:

- један центар у категорији европских МЕGА 3- Београд;

- два ФУП међународног значаја - Нови Сад и Ниш;

- 21  ФУП  државног  значаја  -  Чачак,  Крагујевац,  Краљево,  Крушевац,  Кикинда, 
Лесковац,  Лозница,  Нови  Пазар,  Јагодина,  Панчево,  Пожаревац,  Шабац, 
Смедерево,  Сомбор,  Сремска  Митровица,  Суботица,  Ужице,  Врање,  Ваљево, 
Зајечар и Зрењанин;

За градове и урбана  насеља у пограничним подручјима или њиховој  близини биће 
донети  посебни законски  и  подзаконски  прописи  о  посебним подстицајним мерама: 
Сомбор,  Вршац,  Сремска  Митровица,  Лозница,  Шабац,  Кладово,  Неготин,  Пирот, 
Врање, Пећ и Призрен;

Урбани кластери, мрежа градова и урбаних насеља - Кластери и мреже се формирају у 
оквиру функционалних подручја или на нивоу већих просторних целина и то између 
градова  који  сарађују  или  носе  комплементарне  функције.  Припадност  кластеру  не 
упућује на ограничавање сарадње, већ потенцира најјаче изражену везу. Кластери се 
могу  преклапати  у  просторном  смислу  (пример:  делови  АП  Војводина,  осовина 
Београд-Нови Сад и западна Србија). Урбани кластери и мреже нису региони. Урбани 
кластер Западна Србија чини територија око градова Ужице, Вљево, Шабац и Лозница.

У погледу урбане обнове град Лозница је оцењен у другом рангу опште атрактивности, 
док  су  као  потенцијал  истакнути  туризам  и  трансгранична  сарадња.  Посебно  су 
значајни браунфилд локације и могућности обнова индустријских локација.

Проналазак минерала јадарита на територији града Лознице, условио је да се међу 
стратешке приоритете до 2014.  године уврсти почетак  експлоатације  и производња 
литијума. Такође, као потенцијал за развој привреде у Мачваснкој области планиране 
су индустријске зоне и индустријски паркови на територији града Лознице.

Стратешки  приоритети  инфраструктурних  пројеката  су  активности  пројекти  за 
реализацију  инфраструктурних  активности  на  путном  правцу,  државни  пут  I  реда, 
Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) - Бачка Паланка (М-18) (са доградњом везе 
према Шиду) - Нови Сад (М-7) - Рума - Шабац (М-21) (са краком за Лозницу и веза са 
Босном и Херцеговином (М-19)) - Ваљево - Пожега и даље веза ка Ивањици (М-21.1). 
После 2014. године планиране су активности на реконструкцији и рехабилитацији дела 
државног  пута  првог  реда  М-4,  деоница  Лозница-Ваљево.  Просторним  планом 
Републике  Србије  планирана  је  допуна  железничке  мреже  -  за  већи  степен 
интегрисаности  простора  и  веће  саобраћајно  саобраћајно  и  економско  повезивање 
региона  као  предуслов  равномернијег  развоја,  за  квалитетније  функционисање 
железнице  и  већу  доступност  корисницима,  железничку  мрежу  Републике  Србије 
потребно је допуњавати-ширити, а један од приоритета је завршетак израдње пруге 
Ваљево-Лозница. Такође, стратешки приоритет је израда документације, која ће кроз 
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анализу  постојеће  електроенергетске  ситуације  у  Републици  Србији  и  региону, 
постојеће  и  планиране  гасне  мреже,  расположивих  количина  гаса,  предвиђеног 
топлотног конзума за грејање града и/или конзума за индустријске потребе, спровести 
избор  снаге  постројења  и  испитати  техно-економску  оправданост  изградње  гасних 
постројења  за  комбиновану  производњу  електричне  и  топлотне  енергије.  Као 
потенцијалне  локације  за  реализацију  оваквих  пројеката  су  значајнији  градови  и 
индустријски центри у Републици Србији (Нови Сад (пројекат Нови Сад II), Београд, 
Ниш,  Крагујевац,  Лозница,  Суботица,  Панчево,  Зајечар,  Ваљево  и  др).  У  области 
енергетске инфраструктуре приоритет је и изградња далековода Зворник – Лозница 
(ДВ  110  kV)и  далековода  Лозница  2  –  Лешница,  као  и  трансформаторске  станице 
Лозница 2 (ТС 110 kV).

У  области  водопривреде,  дефинисани  су  регионални  системи  и  подсистему  за 
снабдевање водом насеља. Укупно је дефинисано 18 регионалних система. У оквиру 
Мачванског  система  као  изворишта  су  издвојени  алувиони  Мачве,  Подриња  и 
Посавина  из  којих  се  снабдевају  Богатић,  Шабац  и  Лозница.  Предвиђено  је 
пребацивање вода према Срему до Сремске Митровиц и Руме. Стратешки приоритети 
водопривредне  инфраструктуре  су  заштита  вода:  обнова  ППОВ  Крагујевца, 
реализација ППОВ у насељима са највећим утицајима на изворишта или на угрожене 
водотоке:  Врбас,  Нови  Сад,  Зрењанин,  Брус,  Блаце,  Бољевац,  Лесковац,  Врање, 
Књажевац,  ШИК  Копаоник,  Куршумлија,  Прокупље,  Жагубица,  Пирот,  Осечина, 
Сјеница, Нова Варош, Нови Пазар, Шабац, Лозница, Бор, Мајданпек, Зајечар, Ужице, 
Краљево, Крушевац, Ниш, Гњилане, Приштина, Косовска Митровица; заштита ХС ДТД 
од загађивања, израда ППОВ градова и чишћење критичних деоница ОКМ; заштита 
Палића и Лудошког језера у оквиру ХС Северна Бачка.

У погледу квалитета животне средине најугроженија подручја (hot spots) у Републици 
су  Бор  (РТБ,  флотацијско  јаловиште  Велики  Кривељ),  Панчево  (хемијска  и 
петрохемијска  индустрија,  рафинерија),  Обреновац  (ТЕНТ,  депонија  пепела), 
Лазаревац  (копови,  ТЕ,  депонија  пепела  и  шљаке,  Вреоци),  Костолац  (ТЕ,  копови, 
депонија пепела и шљаке), Шабац (индустрија, депонија муља), Београд (индустрија, 
саобраћај, депонија), Крушевац (хемијска индустрија, депонија), Смедерево (железара, 
депонија  сировина),  Лозница  (индустрија,  Зајача),  Нови  Сад  (рафинерија  нафте, 
несаниране последице бомбардовања) и Велики Бачки канал (на делу Црвенка-Кула-
Врбас).  Основни  циљ  je  заштита  и  унапређење  животне  средине  као  основа 
уравнотеженог  развоја,  коришћења  и  уређења  простора  Републике  Србије  - 
заустављање даље деградације, превентивна заштита од свих планираних активности 
које  могу  угрозити  постојећи  квалитет  природне  и  животне  средине,  уз  санацију  и 
ревитализацију угрожених подручја.

Просторним  планом  Републике  Србије  извршена  je  просторна  диференцијација 
животне средине према стандардима и искуствима ЕУ, а узимајући у обзир постојеће 
стање  квалитета  животне  средине  и  тренд  у  наредном  периоду,  и  то  на  четири 
категорије. 

Подручја  загађене  и  деградиране  животне  средине  (локалитети  са  прекорачењем 
граничних вредности загађивања, урбана подручја, подручја отворених копова лигнита, 
јаловишта, депоније, термоелектране, коридори аутопутева, водотоци IV „ван класе”) 
са негативним утицајима на човека, биљни и животињски свет и квалитет живота. За 
ову  категорију  треба  обезбедити  таква  решења и  опредељења којима се  спречава 
даља деградација и умањују  ефекти ограничавања развоја.  Потребно је санирати и 
ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме и санирати последице загађења, 
у  циљу  стварања  квалитетније  животне  средине.  У  овој  категорији  најугроженија 
подручја  су:  Панчево,  Бор,  Мајданпек,  Обреновац,  Смедерево,  Београд,  Нови  Сад, 
Суботица,  Лозница,  Костолац,  Чачак,  Лучани,  Крушевац,  Шабац,  Кикинда,  Прахово, 
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насеља у колубарском басену, коридори аутопута Београд-Нови Сад, Београд-Шид и 
Београд-Ниш-Лесковац. Највећа емисија гасова SО2, NOx и суспендованих честица је 
на подручју Града Београда, затим у Браничевској области, Борској области и Јужно-
банатској области. У Обреновцу,  Лазаревцу и Костолцу су највеће депоније летећег 
пепела од сагоревања угља у термоелектранама. Урбана подручја која спадају у ову 
категорију  су и:  Зрењанин,  Рума,  Ваљево,  Косјерић,  Нови Поповац, Краљево,  Ниш, 
Врање,  Зајечар,  Мајданпек,  Врбас,  Младеновац,  Смедеревска Паланка,  Пожаревац, 
Сремска  Митровица,  Крагујевац,  Горњи  Милановац,  Ужице,  Прибој,  Трстеник, 
Прокупље, Пирот, Нови Пазар, Лесковац, Јагодина, Параћин; као и садашњи водотоци 
четврте класе и „ван” класе.

Подручја  угрожене  животне  средине  (локалитети  са  повременим  прекорачењем 
граничних вредности, субурбане зоне насеља најугроженијих подручја из I категорије, 
сеоска  и  викенд  насеља,  туристичке  зоне  са  прекомерним  оптерећењем  простора, 
подручја експлоатације минералних сировина, државни путеви I и II реда, железничке 
пруге, велике фарме, зоне интензивне пољопривреде, аеродроми, речна пристаништа, 
водотоци III класе) са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. За ова 
подручја  треба  спречити  даљу  деградацију  и  обезбедити  побољшање  постојећег 
стања,  како  би  се  умањила  деградираност  животне  средине  као  ограничавајућег 
фактора развоја.  Потребно је одредити најадекватнији  начин коришћења природних 
ресурса и простора са циљем очувања природних вредности и унапређења животне 
средине. У овој категорији су: Сомбор, Апатин, Црвенка, Кула, Оџаци, Бачка Паланка, 
Бајмок, Србобран, Нови Кнежевац, Чока, Сента, Ада, Темерин, Бачка Топола, Кањижа, 
Бечеј,  Тител,  Бач,  Бела Црква,  Ковин,  Инђија,  Стара Пазова,  Шид,  Кучево,  Пожега, 
Ивањица, Ариље, Гуча, Рашка, Ћуприја, Неготин, Бујановац, Димитровград, Књажевац, 
Сјеница,  Пријепоље,  Уб,  Осечина,  Мионица,  Крупањ,  Петровац,  Сврљиг,  Бела 
Паланка,  Свилајнац,  Голубац,  Кладово,  зоне интензивне  пољопривреде (Војводина, 
Стиг,  Браничево,  већи  део  Мачве  и  Поморавља),  туристички  центри  на  Копаонику, 
Златибору  и  Дивчибарама,  линије  државних  путева  I  и  II  реда  и  пруга,  речна 
пристаништа (12 лука, од којих је осам међународних: Апатин, Бачка Паланка, Нови 
Сад, Београд, Панчево, Смедерево и Прахово на реци Дунав и Сента на реци Тиси и 4 
националне  луке:  Ковин,  Сремска  Митровица,  Шабац  и  Сомбор)  као  и  аеродроми 
(Београд и Ниш). Подручја експлоатације минералних сировина укључују:  Јелен До, 
Крупањ,  Нови  Пазар,  као  и  околину  Кањиже,  Кикинде  и  Новог  Бечеја,  Церово, 
Чикатово-Главица (Глоговац), Благодат, Црнац, Сува руда, Суво рудиште, Бела Стена, 
Златокоп и др.

Подручја  квалитетне  животне  средине  (шумска  подручја,  туристичке  зоне 
контролисаног  развоја,  пољопривредне воћарске  и виноградарске зоне,  подручја  са 
природном деградацијом, ливаде и пашњаци, ловна и риболовна подручја, водотоци II 
класе)  са  преовлађујућим  позитивним  утицајима  на  човека,  живи  свет  и  квалитет 
живота. За ова подручја треба обезбедити решења којима се елиминишу или умањују 
постојећи извори негативних утицаја односно увећавају позитивни као компаративна 
предност  у  планирању  развоја.  Потребно  је  резервисати  и  чувати  подручја  од 
загађивања из стратешких разлога. У овој категорији су:  Сремски Карловци, Гроцка, 
Врњачка Бања, Сокобања, Топола, Аранђеловац,  Љиг,  Златибор,  Жагубица, делови 
Старе  планине,  као  и  приградске  зоне  са  викенд  градњом,  зоне  са  воћарством 
(Ваљевска  подгорина,  Поцерина,  подручје  Лознице,  Ариља,  Краљева,  Драгачева, 
Пожеге  и  Гроцке,  Бранковина,  Браничево  и други  мањи рејони)  и  виноградарством 
(Тимочки рејон, Нишавско-јужноморавски рејон, Западноморавски рејон, Шумадијско-
великоморавски рејон, Поцерски, Сремски и Банатски рејон и рејон суботичко-хоргошке 
пешчаре), коридори локалних путева, као и територије сеоских насеља општина које 
припадају II  категорији,  подручја  са природном деградацијом (еродиране  површине, 
заслањена земљишта, клизишта, плавни терени и др).
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Подручја веома квалитетне животне средине (подручја заштићених природних добара, 
мочварна  подручја,  подручја  заштићена  међународним  конвенцијама,  планински 
врхови и тешко приступачни терени, водотоци I класе) у којима доминирају позитивни 
утицаји на човека и живи свет. Треба обезбедити таква решења којима се задржава 
постојеће  стање  квалитета  животне  средине  и  штите  природно  вредни  и  очувани 
екосистеми. У ову категорију спадају заштићена природна добра, уз напомену да нека 
од ових подручја (Копаоник) убрзано губе прерогативе неопходне за национални парк 
услед  бесправне изградње,  неодговарајућег  комуналног  система,  природе угрожене 
претераним оптерећењем грађењем.

На територији града Лозница издвајају се подручја загађене и деградиране животне 
средине на којима се бележе прекорачења граничних вредности загађивања,  као и 
подручја квалитетне животне средине.

Са  становишта  предеоних  карактеристика  издвојена  су  подручја  под  посебним 
притиском развоја, и то:

- простори и насеља уз саобраћајне коридоре (коридори VII и X, државни путеви 1. и 
2.  реда:  метрополитенска  осовина  Београд  -  Нови  Сад,  Ибарска  магистрала, 
трограђе Јагодина-Параћин-Ђуприја);

- нови инфраструктурни и енергетски системи (нови водопривредни систем Великог 
Рзава са акумулацијом Велика Орловача; могуће коришћење енергија ветра: Јужни 
Банат, Стара Планина, Власина, Озрен, Ртањ, Сува планина);

- градови  и  урбана  насеља (са  периурбаним  подручјима):  метрополитен  Београд, 
градови  међународног  значаја  (Нови  Сад,  Ниш  и  Приштина),  градови-чворишта 
(Суботица,  Панчево,  Крагујевац,  Ужице,  Нови Пазар,  Зајечар),  градови и урбана 
насеља у пограничним подручјима (Сомбор, Вршац, Сремска Митровица, Лозница, 
Шабац,  Кладово,  Неготин,  Пећ),  градови  посебног  значаја  у  мрежи насеља или 
региону (Кикинда, Ваљево, Краљево, Бор, Косовска Митровица, Пирот, Врање);

- туристичка подручја (Копаоник, Дивчибаре, Златибор, Стара планина).

На основу доступних података из различитих извора процењено је да је у периоду од 
1996.  до  2004.  године  било  око  100  технолошких  удеса  и  у  наредним  годинама 
догађало  се  око  20  мањих  годишње.  Највећи  број  удеса  догађа  се  на  подручју 
Београда, Панчева, Крушевца, Лознице, Шапца, Новог Сада и Прахова. Око 30 до 50 % 
хемијских удеса догађа се током железничког и путног транспорта опасних материја, 
често у густо насељеним градским зонама.

Најозбиљнији хемијски удеси, који су забележени у Републици Србији, догодили су се 
за  време бомбардовања постројења петро-хемијске  индустрије,  складишта нафтних 
деривата, електрана и трансформаторских станица 1999 године. Територија Републике 
Србије  повремено  је  угрожена  могућим  прекограничним  ефектима  хемијских  и 
нуклеарних  удеса  у  суседним  земљама  Румунији,  Мађарској,  Хрватској,  Босни  и 
Херцеговини.
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Слика 1. Територија града Лознице у Просторном плану Републике Србије 
(Реферална карта 5. ''Туризам и заштита животне средине, природног и културног наслеђа)

Извор: Просторни план Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 88/10)

Проглашена  заштићена  подручја  и  подручја  за  која  ће  бити  дефинисани  статус, 
просторни обухват и режими заштите, наведена су по регионима у којима се налазе у 
целини или већим делом своје површине.
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II.3.2. Регионални просторни план Колубаре и Мачве (Колубарски и Мачвански  
управни округ)

У  току  је  израда  Регионалног  просторног  плана  Колубаре  и  Мачве  (Колубарски  и 
Мачвански управни округ), на основу Одлуке о изради Регионалног просторног плана 
за  подручје  Колубарског  и  Мачванског  управног  округа  (''Слубени гласник  РС'',  број 
31/10).  У току  је  припрема Концепта плана.  У овом плану извршиће се регионална 
категоризација животне средине,  а на основу методолошког приступа у Просторном 
плану  Републике  Србије.  Овај  методолошки  приступ  подразумева  категоризацију 
животне  средине  према  степену  загађености  и  са  главним  изворима  загађивања. 
Лозница се сврстава у подручје са првим степеном загађености, односно у подручје 
загађене  и  деградиране  животне  средине.  Према  концепцији  заштите,  у  РПП  за 
подручја  загађене  и  деградиране  животне  средине,  утврђују  се  решења  и  мере 
заштите којима се спречава даља деградација животне средине и умањују ограничења 
будућег  развоја.  Овај  план  је  од  нарочитог  значаја  за  дефинисање  регионалног 
система  управљање  отпадом  у  складу  са  националном  стратегијом  урављања 
отпадом.

II.3.3. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
државног  пута  првог  реда  број  21  (Нови  –  Сад  –  Рума  –  Шабац)  и  
коридора државног пута првог реда број 19 (Шабац – Лозница) 

Просторним планом подручја  посебне намене инфраструктурног  коридора државног 
пута првог реда број 21 (Нови Сад – Рума – Шабац) и коридора државног пута првог 
реда  број  19  (Шабац  –  Лозница)  стварају  се  плански  услови  за  реализацију 
националних интереса у области саобраћајне инфраструктуре у обухвату Просторног 
плана на принципима одрживог  развоја.  Израдом Просторног  плана обезбедиће се 
неопходни  просторни  услови  за  повезивање  коридора  Х  и  његовог  крака  Хb  са 
коридорoм IV преко државних путева I реда бр. 7 и бр. 21 (на делу румунска граница – 
Зрењанин - Е-75 - Нови Сад – Рума - Е-70) и даље повезивање у правцу коридора 
државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница. Поред бољег повезивања са непосредним 
(Репулика  Босна  и  Херцеговина,  Република  Хрватска)  и  ширим  међународним 
окружењем најзначајнији интрарегионални ефекти реализације коридора огледају се у 
побољшању  регионалне  позиције  у  домену  приступачности,  у  саобраћајном 
растерећењу урбаних подручја  (обилазница око Новог  Сада,  Ирига,  Руме,  Шапца и 
Лознице)  и  уклањању  транзита  са  подручја  Националног  парка  „Фрушка  гора“ 
(изградња  тунела).  На  територији  града  Лознице  овај  коридор  се  налази  на 
територијама  следећих  катастарских  општина,  и  то:  Доњи  Добрић,  Јелав,  Клупци, 
Козјак,  Лешница  Град,  Лешница  Село,  Лозница  Град,  Лозница  Село,  Ново  Село, 
Руњани, Стража, Чокешина, Шор.

За потребе функционисања саобраћајног  путног  правца који  је  предмет Просторног 
плана могу се издвојити следеће зоне: 

- Зона путног коридора-резервисан простор за потребе изградње и функционисања 
пута утврђена је за изградњу пута и функционисање саобраћаја на њему. Изградња 
објеката  у  зони путног  коридора подразумева  објекте  пута  и  објекте  у  функцији 
саобраћаја на њему, као и објекте инфраструктурних система који се укрштају или 
паралелно воде у коридору пута. Ширина зоне износи 70.0 m. 
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- Зона непосредне заштите је утврђена за обезбеђење заштите од штетног утицаја 
путног коридора на окружење. Изградња објеката у зони непосредне заштите није 
дозвољена осим за објекте који су у функцији пута и саобраћаја на њему. Ширина 
зоне директно произилази из законске регулативе и износи 20.0 m1. 

- Зона  шире  заштите  је  у  функцији  путног  коридора  и  његовог  несметаног 
функционисања у простору. Изградња објеката у зони шире заштите дозвољена је 
по селективном принципу уз израду одговарајуће планске документације. Ширина 
зоне директно произилази из законске регулативе3 и износи 20.0 m1. 

Подручје којe је у функционалној вези са линијским системом одређено је границом 
шире  зоне  заштите  и  границом обухвата  Просторног  плана.  У  просторном  смислу, 
овим планом се утврђује се коридор оријентационе ширине 150 метара (путни коридор 
ширине  70  метара,  и  обострана  граница  непосредне заштите  ширине  20  метара  и 
обострана  граница  шире  заштите  у  ширини  20  метара).  Основни  циљ  израде 
Просторног плана односи се на успостављање квалитетне саобраћајне везе Нови Сад-
Шабац-Лозница,  јачање  саобраћајне  и  економске повезаности  насеља са суседним 
подручјима  и  ширим  регионима  што,  уз  организован  просторни  развој,  заштиту  и 
уређење,  представља  неопходни  предуслов  за  повећањe  конкурентности  овог 
подручја. 

Општи циљеви израде Просторног плана 

- успостављање  дугорочне  стратегије  развоја  подручја  кроз  који  пролази 
инфраструктурни  коридор,  у  складу  са  регионалним  и  локалним  развојним 
потенцијалима, 

- утврђивање планских решења којима се резервише простор за инфраструктурни 
коридор,  утврђује  посебан  режим  заштите  коридора  и  контактних  подручја, 
обезбеђују услови за укрштања и пролазе, 

- дефинисање  односа  са  осталим  наменама  и  инфраструктурним  системима  у 
непосредном контакту са путним коридором, 

- функционални размештај и планирање нових компатибилних намена (садржаја), 

- комплетирање и доградња инфраструктурних система у планираном коридору,  у 
складу са дугорочним потребама, захтевима и међународним стандардима, 

- валоризација  постојећих  ресурса  и  развојних  потенцијала  коридора  у  циљу 
потпуније интеграције Републике Србије у регион југоисточне Европе. 

Просторним планом су дефинисана планска решења заштите и коришћења природних 
ресурса, која су базирана на принципима рационалне и контролисане експлоатације, у 
складу са циљевима концепта одрживог развоја, а у односу на коридор државног пута 
који је предмет овог Просторног плана. Планирани коридор државног пута I реда бр. 21 
и бр. 19 користиће,  у мери где је то могуће,  постојеће путне правце,  што своди на 
минимум могућу узурпацију пољопривредног земљишта. Ипак, изградња и проширење, 
носи  са  собом  неминовност  заузимања  одређених  површина  пољопривредног 
земљишта,  што је  свакако негативна  пропратна појава  развоја.  Такође,  јавља се и 
могућност  евентуалног  загађења  током  експлоатације  саме  саобраћајнице,  услед 
појачане  фреквенције  у  виду  штетних  дејства  на  окружење  и  чак  на  угрожавање 
површинских подземних вода. Просторним планом је предвиђено максимално очување 
пољопривредног земљишта и ублажавање могућих конфликата који могу бити: 

3 1 чл. 28, 29 и 30 Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС''', бр. 101/05 и 123/07) 
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- непосредно  и  посредно  деловање  коридора  на  очување,  или  деградацију 
пољопривредног земљишта, 

- деловање саме градње коридора на непосредно окружење. 

Упоредо  са  изградњом  неопходно  је  предузети  мере  заштите  пољопривредног 
земљишта и то: 

- подизањем система заштитног зеленила са циљем заштите од издувних гасова и 
умањење утицаја еолске ерозије 

- дефинисање  и  уређење  мреже  атарских  путева  са  циљем  очувања 
пољопривредног земљишта и могућношћу његове валоризације. 

Како би се постигли задати циљеви и оствариле основне функције шума и ваншумског 
зеленила у оквиру обухвата Просторног плана, у односу на планирани коридор пута, 
развој шумарства односи се на: 

- унапређење стања шума на територији обухвата Просторног плана, 

- повећање  степена  шумовитости  и  обраслости  подручја,  а  поготово  угрожених 
делова (подручја  мање шумовитости и места изложена интензивном негативном 
утицају), 

- заштита  шума  од  свих  облика  негативног  деловања  и  стабилност  шумских 
екосистема, 

- решавање потенцијалних конфликата везаних за пролазак коридора кроз шуме и 
шумско земљиште, 

- подизање  заштитних  имисионих  шума  у  граничним  зонама  индустријских 
постројења и саобраћајница, 

- формирање заштитног  зеленила  уз  радне  површине  у  атару,  на просторима за 
рекултивацију (напуштене депоније,  деградирано земљиште)  и у  зонама кућа за 
одмор, 

- успостављање мониторинга, очување стабилности и квалитета ловне дивљачи, 

- очување  и  побољшање  услова  изворних  типова  станишта  за  дивљач  ради 
повећања хранидбене базе и места за заклон, 

- формирање прелаза за животиње кроз инфраструктурни коридор, ради смањења 
њиховог угинућа, 

- заштита ретких врста птица (орао белорепан и црна рода) кроз очување старих 
стабала као потенцијалних гнездилишта. 

Вода  и  водотоци,  као  добра  од  општег  интереса,  за  задовољење  општих  и 
појединачних интереса под посебном су заштитом и користе се под условима и на 
начин који одређује Закон о водама. 

При  планирању  будућег  снабдевања  становништва  водом,  у  домену  избора 
изворишта, предност добијају  она изворишта која су економски повољнија и која су 
изложена мањим ризицима угрожавања квалитета вода, па их релативно лако можемо 
адекватно заштитити, односно свести ризике на прихватљиви ниво. Неопходно је сва 
изворишта  висококвалитетних  подземних  и  површинских  вода  адекватним  мерама 
заштитити и у напредити (пошумљавање сливова, санирање извора загађивања, итд.).
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Водно земљиште се може користити на начин којим се не утиче штетно на воде и 
приобални екосистем и не ограничавају права других, и то за: 

- изградњу водних објеката и постављање уређаја намењених уређењу водотока и 
других вода;

- одржавање корита водотока и водних објеката; 

- спровођење мера заштите вода; 

- спровођење заштите од штетног дејства вода; 

- остале намене, утврђене законом. 

Oграничавањем брзине кретања возила у складу са циљевима повећања безбедности 
саобраћаја ће смањити и угинуће животиња на путу. Прелази за животиње треба да 
ублаже негативне утицаје пута и да омогуће кретање свих врста животиња. Начин и 
учесталост  кретања  дивљих  животиња  између  одговарајућих  станишта  није 
равномеран. Највећа опасност од судара са дивљим животињама може да се очекује 
на просторима у близини шумарака,  тршћака или водотока.  Заштићене животињске 
врсте од међународног значаја (водоземаци и гмизаваци, а од сисара је најзначајнија 
видра),  редовно  користе  обални  појас  водотока  током  миграције,  па  прелаз  за 
животиње може да буде комбинован са мостовима изнад водотока. Планом је утврђена 
концепција заштите еколошких коридора који повезују изолована природна станишта и 
омогућавају  одвијање  миграција  и  размену  генетског  материјала,  потребно  је 
одржавати у природном и полуприродном стању, уз обезбеђење њихове проходности, 
посебно уз водотоке. На траси инфраструктурног коридора ДП I реда бр.21 и бр. 19 је 
потребно формирати пролазе за животиње који ће омогућити не само кретање свих 
животињских  врста,  него  и  ублажити  негативне  утицаје  одвијања  саобраћаја  на 
популацију животиња. Oграничавањем брзине кретања возила у складу са циљевима 
повећања безбедности саобраћаја ће смањити и угинуће животиња на путу. Прелази 
за животиње треба да ублаже негативне утицаје пута и да омогуће кретање свих врста 
животиња.  Начин  и  учесталост  кретања  дивљих  животиња  између  одговарајућих 
станишта није равномеран. Највећа опасност од судара са дивљим животињама може 
да се очекује на просторима у близини шумарака, тршћака или водотока. Заштићене 
животињске врсте од међународног значаја (водоземаци и гмизаваци, а од сисара је 
најзначајнија  видра),  редовно  користе  обални  појас  водотока  током  миграције,  па 
прелаз за животиње може да буде комбинован са мостовима изнад водотока. Такође, 
планом дефинисана је  концепција  заштите предела и пејсажног обликовања путног 
појаса  у  складу  са  Конвенцијом  о  биолошкој  разноврсности.  То  подразумева 
спречавање  ширења,  а  по  потреби  предузимање  мера  за  уништавање  инвазивних 
врста.  Потребно  је  заштитити  и  очувати  биолошки  диверзитет  укупног  простора  и 
предео у целини. Стратегија заштите и коришћења природних вредности подразумева 
постизање  равнотеже  имеђу  активности  у  простору  и  предеоних  елемената,  ради 
минимизирања оптерећења на заступљене типове предела и очување и унапређење 
предела и  предеоне  разноврсности  у  обухвату  Просторног  плана.  У  том  смислу је 
потребно  пејсажно обликовати  путни  појас,  све инфраструктурне  објекте  и  пратеће 
садржаје, ради санирања последица оштећења предела, естетског и визуелног вођења 
саобраћаја, заштите животне средине и стварања новог вегетацијског коридора кроз 
који  ће  бити  омогућен  проток  врста.  За  озелењавање  трасе  пута  се  предлаже 
коришћење аутохтоних врста. Кроз формирање група садница и заштитног зеленила, 
оствариће се заштита земљишта, заштита од удара ветра и наноса снега на угроженим 
деоницама  и  буке  и  аерозагађења  на  деоницама  пута  које  тангирају  насеља.  На 
просторима кроз које путна инфраструктура пролази кроз заштићена природна добра, 
озелењавање је потребно ускладити са условима заштите. Ради заштите животиња је 
потребно је формирати пролазе за животиње кроз труп пута који ће омогућити не само 
кретање  свих  животињских  врста,  него  и  ублажити  негативне  утицаје  одвијања 
саобраћаја  на  популацију  животиња.  Да  би  се  смањила  вероватноћа  доспевања 
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животиња на пут,  потребно је  моделирати  терен са обе стрене пута,  посебно кроз 
формирање  ремиза  на  местима  где  ће  бити  пројектовани  пролази  за  животиње. 
Планом је утврђена концепција заштита и коришћење непокретних културних добара 
који  се  односи  на  све  категорије  непокретних  културних  добара  и  подразумева 
конзервацију  и  презентацију  већ  истражених  непокретних  културних  добара, 
прописивање услова за њихово очување, одржавање и коришћење, као и истраживање 
угрожених локалитета и спречавање њиховог даљег урушавања. 

Концептом  заштите  животне  средине  у  коридору  планираних  саобраћајница, 
предвиђена је реализација следећих мера и активности: 

У циљу заштите пољопривредних површина предвиђено је: 

- рационално  коришћење  простора  за  потребе  изградње  и  експлоатације 
инфраструктурног  система  (трасирање  најкраћим  путем  или  коришћењем 
постојећих траса). 

- адекватно одвођење атмосферских вода са коловоза. 

Заштита  подземних и  површинских  вода  и  земљишта  од  загађујућих  материја,  које 
настаје спирањем са коловоза пута (посебан значај  код превоза опасних материја), 
реализоваће се следећим активностима: 

- контролисано  сакупљање  атмосферских  отпадних  вода  које  се  сливају  са 
коловозних површина (затворени систем одводњавања), 

- постављање еластичних ограда и водонепропусних фолија на деловима коридора, 
где она евентуално долази у контакт са постојећим извориштима водоснабдевања. 

С обзиром да планирана саобраћајница угрожава све водотоке у зони непосредног 
утицаја, регулациони радови не смеју угрозити постојећи режим вода. Сва укрштања 
планираних  инфраструктурних  система  (аутопут,  пруга,  оптички  кабл  и  гасовод)  са 
водотоцима у природном или уређеном стању, организовати да се не ремети основна 
намена и функција водотока. Комунални отпад се може привремено депоновати дуж 
коридора  у  контејнере,  а  за  њихову  евакуацију  надлежне  су  општинске  комуналне 
службе. На локацијама пратећих садржаја пута потребно је предвидети контејнере за 
прикупљање и одлагање чврстог отпада и њихово периодично пражњење од стране 
надлежне  комуналне  организације.  Током  изградње  коридора  и  инфраструктурних 
објеката  и  по  завршетку  радова,  забрањује  се  депоновање шута  земље и  осталог 
отпада, у зони трасе. Процењује се да у великом делу стамбени објекти нису угрожени 
високим нивоима буке и вибрација (ширина зоне утицаја саобраћајне буке је од око 30 
до  50  m  од  ивице  пута),  који  би  захтевали  увођење  посебних  мера  заштите.  На 
подручјима  са  изграђеним  и  планираним  стамбеним  и  привредним  објектима,  које 
планирани  коридор  тангира,  могу  се  очекивати  деградација  квалитета  ваздуха, 
повишени нивои буке и вибрација, те је потребно применити техничке мере заштите 
(баријера  одговарајућих  материјала  и  облика).  На  основу  испитивања  угрожености 
постојећих објеката, који се налазе унутар растојања од 50 m лево и десно од ивице 
коловоза  и  125  m  од  ивице  путног  земљишта,  предвидеће  се  одговарајуће  мере 
заштите од вибрација. 

Препоручују се следеће мере заштите ваздуха: 

- формирање  зелених  појасева  дуж  трасе;  на  местима  где  нема  просторних 
могућности за формирање заштитних зелених појасева предвидети постављаљање 
физичких баријера; 

- хортикултурна  обрада  локација  пратећих  садржаја  (одморишта,  паркиралишта, 
бензинских станица и мотела). 
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Заштита фауне - Обзиром да саобраћајница представља непропустљиву баријеру за 
ситне и слабо покретљиве врсте, услови Завода за заштиту природе Србије указују на 
потребу  изградње  прелаза  за  животиње.  Поред  подизања  заштитне  ограде  око 
коридора,која представља сигурну заштиту од излетања домаћих и дивљих животиња 
на аутопут или пругу, потребно је обезбедити, где год је то могуће, подвожњаке или 
надвожњаке за животиње (еколошки коридори) на аутопуту. Заштита пејзажа - У циљу 
заштите  аутохтоног  пејзажа  и  унапређења  амбијенталних  услова,  препоручују  се 
следеће мере:

- адекватно озелењавање насипа и конструкција аутохтоним врстама;

- уклапање усека и насипа у природни облик терена;

- поновно успостављање трајног биљног покривача на свим местима на којима су 
престале активности које прате грађење;

- формирање  нових  појасева  заштитног  зеленила,  који  ће  смањити  утицај 
монотоности  коридора,  наизменичним  отварањем  и  затварањем  визура  према 
околном пределу.

Приликом утврђивања коридора инфраструктурних система неопходно је у што мањој 
мери пореметити еколошку равнотежу, с обзиром да планирани коридир пролази кроз 
заштићена природна добра (Национални парк ''Фрушка гора''  и Специјални резерват 
природе ''Ковиљско-петроварадински рит'') и станишта природних реткости. Заштитно 
зеленило  треба  подизати  уз  уважавање  техничко-технолошких  захтева 
инфраструктурних  система  за  прегледношћу  (петљи,  мостова,  денивелисаних 
укрштања  и  сл.)  и  заштитом  од  акцидената  (ограничења  за  подизање  зеленила  у 
заштитним зонама гасовода и електроенергетских водова). Сва позајмишта везана за 
изградњу инфрастуктурних објеката по завршетку радова треба довести у одговарајуће 
функционално стање усаглашено са непосредном околином. По завршеном извођењу 
грађевинских радова обавезно је формирати аутохтони биљни покривач (култивисати 
терен)  на  свим  угроженим  местима,  применом  одговарајућих  врста,  у  складу  са 
подлогом  и  конкретним  условима.  У  циљу  заштите  животне  средине,  при  појави 
акцидентних  ситуација  (саобраћајне  несреће  и  хаварије  на  саобраћајницама), 
препоручују се следеће активности:

- сакупљање загађујуће материје која истиче, 

- препумпавање преосталих количина из оштећених цистерни; 

- израду ровова за сакупљање расутих загађујућих супстанци; 

- одстрањивање површински сакупљених загађујућих супстанци; 

- у  случају  изливања  већих  количина  опасних  и  токсичних  хемијских  материја  и 
њиховог  продирања  у  земљиште  и  подземне  воде,  потребно  је  предузети 
одговарајуће мере заштите; 

- скидање контаминираних слојева земље и насипање неконтаминираном. 

Мониторинг стања животне средине у току експлоатације пута - Као приоритетну меру 
заштите  животне  средине,  препоручује  се  периодично  мерење  квалитета  вода  у 
водотоковима,  загађености  пољопривредног  земљишта,  ваздуха  и  нивоа  буке  и  у 
заштитним  зонама  инфраструктурних  система.  Анализом  карактеристика  планиране 
деонице  државног  пута  I  реда,  постојећих  потенцијала  (земљиште,  вода,  биотопи, 
клима, зоне за становање, одмор и рекреацију), утицаја коридора на животну средину и 
неопходних мера заштите,  код избора просторне варијанте коридора вредновани су 
следећи еколошки критеријуми: 
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- заузимање  плодног  пољопривредног  земљишта  (преиспитати  и  квалитет)  за 
изградњу трасе, 

- појава  буке,  аерозагађења  и  вибрација,  које  ће  бити  последица  експлоатације 
коридора у односу на насеља у непосредном окружењу, 

- проценат становништва угрожен буком, аерозагађењем и вибрацијама, који настају 
експлоатацијом предложеног коридора, 

- потенцијално  загађење  површинских  и  подземних вода  и  тла током изградње и 
током експлоатације, 

- деградација заштићених природних и културних добара, 

- пресецање миграторних таласа фауне, 

- нарушавање  постојеће  намене  (изворишта  са  зонама  заштите,  експлоатациона 
поља  минералних  сировина)  и  комуникације  у  простору  (прилаз  насељима  и 
обрадивим површинама), 

- трошкови неопходних мера за очување животне средине. 

Заштита  од  утицаја  земљотреса  јачине  7°  и  8°  MCS  подразумева  строгу  примену 
важећих техничких прописа за изградњу на сеизмичким подручјима при пројектовању и 
грађењу планиране саобраћајнице, као и свих осталих објеката дуж коридора. Заштита 
од  одроњавања  и  клизања  земљишта  обухвата  изградњу  и  одржавање  одводних 
канала за прихват и одвођење површинских вода, обезбеђење дренажних система за 
одвођење  подземних  вода,  као  и  хумусирање  косина  падина  или  насипа.  У  циљу 
контроле и заштите од ерозије и бујица, потребно је предузети одговарајуће биолошке, 
биотехничке  и  техничке  мере.  Посебна  пажња се  мора  обратити  код  хидрауличког 
димензионисања  објеката  на  местима  укрштања  пута  са  бујичним  водотоцима 
(остварити адекватан транспортни капацитет за вучени нанос). Одређеним биолошким, 
биотехничким и техничким мерама за контролу ерозионих и транспортних процеса у 
сливовима, могу се смањити ерозиона продукција и транспорт наноса, а тиме и степен 
угрожености саобраћајнице од ерозије и бујица.  На местима укрштања коридора са 
бујичним водотоцима потребно је адекватно хидрауличко димензионисање објеката. 
Посебно  треба  водити  рачуна  о  опасности  од  заустављања  наноса  и  формирања 
наносних  наслага  у  зонама  мостова  и  пропуста.  Интензитет  ерозионих  процеса  у 
самом  коридору  је  релативно  мали  и  припада  категоријама  слабе  и  врло  слабе 
ерозије.  Међутим, индиректна угроженост коридора од ерозије и наноса никако није 
занемарљива, с обзиром да ка њему гравитира велики број бујичних токова. Имајући у 
виду  повезаност  ерозионе  продукције  и  транспорта  наноса,  интензитет  ерозионих 
процеса у горњем деловима сливова  бујичних водотока  манифестује  се у њиховим 
доњим токовима,  преко интензивног  транспорта наноса.  Одбрана од поплава ће се 
реализовати  у  оквиру  интегралних  система:  (а)  активном  одбраном  у  оквиру 
акумулационих басена; (б) пасивном одбраном и (в) планском контролом изградње у 
угроженим зонама (уз диференциране степене заштите, у складу са значајем подручја 
које  се  штити).  Настајање пожара се не може искључити,  без  обзира  на све мере 
безбедности  које  се  предузимају  на  плану  заштите.  Превентивне  мере  заштите 
подразумевају  планске  мере  заштите  које  се  разрађују  у  плановима  нижег  реда  а 
обухватају  зонирање  градова  и  насеља,  изградњу  нових  саобраћајница  и 
реконструкцију постојећих одговарајуће ширине, изградњу уличне хидрантске мреже, 
планирање уређења црпилишта воде за потребе гашења пожара и др. У циљу заштите 
шума и шумског земљишта на подручју Националног парка Фрушка гора, неопходно је 
спроводити  мере  за  спречавање појаве  пожара као  што  су:  мере  за  борбу  против 
потенцијалних изазивача  пожара,  мере биолошко-техничке  заштите  шума,  израдити 
карту шума по степену угрожености од пожара, изградити и одржавати противпожарне 
путеве, планирати локације на природним водотоцима за уређење сталних црпилишта 
воде за потребе гашења пожара. Мере за смањење броја саобраћајних незгода,  су 
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одржавање коловоза, банкина, паркиралишта, обнављање и побољшање вертикалне и 
хоризонталне саобраћајне сигнализације,  унапређења режима одвијања саобраћаја, 
спровођење превентивних активности у области образовања и васпитања учесника у 
саобраћају.  Ради  обезбеђења  несметаног  саобраћаја,  а  уједно  и  ради  очувања 
природних  станишта  дивљачи,  потребно  је  обезбедити  ''пропусте''  испод  трасе 
саобраћајнице за несметано кретање дивљачи. Растојања ''пропуста'' утврдиће се на 
основу распореда ловишта, шума, канала, природних станишта и сл. Такође, потребно 
је планирати и подизање заштитне ограде око саобраћајнице, како би се у потпуности 
обезбедило  одвијање  саобраћаја  на  високом  нивоу.  Ради  заштите  од  стварања 
снежних  наноса  и  поледице  потребно  је  формирати  појасеве  заштитног  зеленила, 
односно планирати заснивање ваншумског зеленила и пољозаштитних појасева дуж 
коридора,  који  ће  бити  реализовано  на  основу  израде  студије  о  оправданости 
подизања ових појасева и пројектне документације која ће се израдити за те потребе. 
Као најважнија превентивна мера заштите од експлозије и акцидентних ситуација је 
строга примена прописа који регулишу рад са експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима, као и начин њиховог ускладиштења, превоза и промета. Поред 
тога,  мере  заштите  обухватају  и  редовну  контролу  и  одржавање  резервоара  и 
постројења,  уградњу сигурносне  опреме,  добру  обученост  и  опремљеност  људи  за 
пружање хитних интервенција на терену. 

При планирању коришћења и уређења простора  од интереса  за  одбрану земље,  у 
свему су испоштовани услови добијени од Министарства одбранe и они су уграђени у 
Просторни план. Део који се односи на поверљиве податке биће обрађен у Посебном 
прилогу, на који сагласност даје Министарство одбране. Сагласност на Посебан прилог 
биће  приложена у  документацији  Просторног  плана.  Заштита  људи  и материјалних 
добара спроводиће се на основу услова и захтева које су инвеститори објеката који се 
налазе у обухвату Просторног плана у обавези да прибаве од Министарства одбране. 

II.4. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА И 
ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

Рационално коришћење и заштита простора подразумева функционалну организацију 
простора.  У  тим  оквирима,  за  будући  развој  и  просторно  уређење  града  Лозница 
извршена је подела на две макро зоне (Источна и Западна). Ова подела је извршена 
имајући у виду анализирано стање и природне и створене потенцијале развоја.  На 
основу ове поделе дефинисана је општа концепција и пропозиције просторног развоја, 
као и појединачна планска решења. Западну зону чини град Лозница са насељима у 
његовом  непосредном  окружењу  која  му  гравитирају  и  која  у  просторном  и 
функционалном  погледу  представљају  целину  (Горња  Ковиљача,  Бања  Ковиљача, 
Трбушница,  Пасковац,  Воћњак,  Тршић,  Руњани,  Липница),  као  и  насеља у  долини 
Дрине  линеарно  распоређена  дуж  државног  пута  I  реда  Шабац-Лозница  (Липнички 
Шор,  Козјак,  Јелав,  Доњи  Добрић,  Стража,  Лешница  и  Ново  Село).  По  питању 
коришћења  земљишта  у  овој  зони  је  доминантно  пољопривредно  земљиште  и 
грађевинско земљиште, које поред грађевинског подручја Лознице обухвата и знатне 
површине грађевинског земљишта линеарно распоређеног дуж пута. Мање површине 
шумског земљишта се налазе у ободним деловима зоне на падинама Цера и Гучева. 
Водно  земљиште  поред  изразито  меандарског  тока  реке  Дрине  и  нижих  плавних 
површина између меандара, чине и доњи токови Јадра, Штире, Трбушнице и других 
река.
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У  овој  зони,  која  по  већини  демографских  и  економских  показатеља  представља 
развијенију  зону,  будућу  концепцију  просторног  развоја  је  потребно  заснивати  на 
даљем развоју и јачању функција града Лозница (јавне службе, услужне делатности и 
др.). Развој индустрије у овој зони може представљати активност од посебног значаја, 
коју је потребно развијати путем браунфилд инвестиција на постојећим локацијама у 
грађевинском подручју Лознице и Лешнице. Развој нових привредних зона се предвиђа 
на  локацијама  дуж  магистралног  пута,  и  то  првенствено  у  насељима  Јелав,  Доњи 
Добрић,  Козјак  и Липнички Шор, у којима је потребно зауставити линеарно ширење 
грађевинског земљишта уз пут за потребе становања. Овим планом се приоритет даје 
уређењу привредне зоне између постојећег магистралног пута и железничке пруге у 
Липничком  Шору,  на  месту  укрштања  постојеће  са  планираном  пругом  Ваљево-
Лозница.

Развој  туризма у овој  зони је  потребно базирати  на здравственом туризму у  Бањи 
Ковиљачи,  излетничком  туризму  у  зони  Тршића  и  манастира  Троноша,  спортско-
рекреативном туризму на реци Дрини и транзитном туризму у граду Лозница. У долини 
Дрине  приоритет  се  даје  заштити  пољопривредног  земљишта,  како  од  плављења 
водом, тако и од нерационалног ширења грађевинског земљишта. Као активност која 
може  бити  од  посебног  значаја,  предвиђа  се  експлоатација  шљунка  и  песка  у 
алувијалном  земљишту  Дрине.  У  погледу  заштите  животне  средине,  концепција 
просторног развоја се базира на заштити водоизворишта у Горњој Ковиљачи и Бањи 
Ковиљачи,  смањењу  загађености  ваздуха  у  граду  и  третману  отпадних  вода, 
првенствено  из  Бање  Ковиљаче  и  Лознице.  Источну  зону  чине  насеља  брдско-
планинског подручја на падинама Цера, Иверка и Гучева и насеља у долини Јадра и 
других  притока  Дрине  (Чокешина,  Јадранска  Лешница,  Горњи  Добрић,  Јошева, 
Каменица,  Милина,  Трбосиље,  Текериш,  Помијача,  Горња  Сипуља,  Доња  Сипуља, 
Горња  Бадања,  Доња  Бадања,  Југовићи,  Филиповићи,  Рибарице,  Симино  Брдо, 
Драгинац, Јаребице, Велико Село, Брњац, Брадић, Грнчара, Доње Недељице, Горње 
Недељице,  Брезјак,  Слатина,  Ступница,  Шурице,  Цикоте,  Коренита,  Горња  Борина, 
Зајача).  Приоритет  у  овој  зони  представља  заштита  пољопривредног  и  шумског 
земљишта  и  развој  пољопривреде.  Посебан  потенцијал  развоја  представља 
пољопривредно земљиште у долини Јадра,  на чијем току  се предвиђа формирање 
низа мањих вишенаменских акумулација у циљу заштите од вода и наводњавања. У 
циљу  подстицања  задржавања  становништва  у  овој  зони,  посебно  се  планским 
решењима  подржава  повећање  квалитета  јавних  служби  и  опремање  простора 
инфраструктурним мрежама и објектима. 

Најзначајнији  стратешки задатак  подржан бројним планским решењима представља 
јачање  регионалних  веза  града  Лозница  са  окружењем.  То  подразумева  јачање 
функционалног  урбаног  подручја  Лознице,  односно  веза  са  суседним  општинским 
центрима Мали Зворник и Крупањ, као и јачање веза у оквиру развојне осовине II ранга 
са градом Шабац и општинским центром Богатић. Јачању поменутих регионалних веза, 
као  и  валоризацији  пограничног  положаја  града  Лозница и повезивању коридора X 
(деоница  аутопута  граница  Хрватске-Београд)  и  реке  Саве  као  пловног  пута,  са 
деловима  Југозападне  Србије  и  са  источним  и  југоисточним  деловима  Босне  и 
Херцеговине,  допринеће  реализација  два  стратешка  планска  решења  у  области 
саобраћаја и инфраструктуре,  чија реализација је у надлежности Републике Србије. 
Прво решење се односи на изградњу државног  пута I  реда М-21 Нови Сад –Рума-
Шабац-Лозница,  који  кроз подручје  Града треба да прође паралелно са постојећим 
путем,  односно  између  постојећег  пута  и  реке  Дрине,  заобилазећи  грађевинска 
подручја Новог Села, Лешнице, Јелава, Козјака, све до Липничког Шора и Лозничког 
поља у складу са ППППН.
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Друго  решење  је  од  значаја  за  равномернији  развој  планског  подручја  и  јачање 
попречне везе Лознице са Ваљевом, а односи се на изградњу пруге Ваљево-Лозница, 
која  уз  рехабилитацију  постојећег  државног  пута  I  реда  може  допринети  бољем 
повезивању  са  Ваљевом  и  централном  Србијом.  Квалитет  животне  средине  на 
територији града Лозница, према расположивим подацима, је незадовољавајуће. Иако 
не постоји континуирано праћење и мерење елемената животне средине, на основу 
стручне  литературе  као  и  увида  у  ситуацију  на  терену,  може  се  закључити  да  је 
проблем загађености и нарушавање квалитета елемената животне средине нарочито 
присутно на подручју које припада II категорији загађености.

Узимајући  у  обзир  четири  претежне  намене  коришћења  простора:  пољопривредно, 
шумско, водно и грађевинско земљиште, и њихово тренутно стање, зонску подељеност 
и третман, може се закључити да у многим деловима града постоји комплементарна 
намене,  али  и  озбиљни  проблеми  и  конфликти.  Примера  ради,  релативно  мала 
удаљеност између привредних капацитета, депонија и бањско - туристичког подручја. 
Потребно  је  у  будућности  дефинисати  стратегију  управљања и  заштите  природних 
ресурса.  Ово  се  посебно  односи  на  пољопривредно  земљиште  које  је  географски 
предиспонирано, а које је се по правилу налази у зонама атрактивним за изградњу. 
Сличан  конфликт  је  и  са  шумским  земљиштем  и  просторима  који  по  својим 
карактеристикама имају  значајне  природне вредности,  а  истовремено представљају 
подручја истраживања минералних сировина. 

Приоритетне планске акције су потребне у приобалном подручју уз реку Дрину, где се 
врши експлоатација песка и шљунка, како би се ова експлоатација одвијала у складу 
са  правилима  и  прописима.  Такође,  потребно  је  програмско  повезивање  брдског  и 
долинског  дела  општине  у  погледу  модернизације  и  организације  пољопривреде. 
Истовремено,  имајући  у  виду  да  се  ради  о  пограничном  подручју  са  Републиком 
Српском, потребно је интрензивирати трансграничну сарадњу, пре свега у областима 
заштите животне средине, заштите природног и културног наслеђа, пољопривреди и 
туризму.  Изградњом  коридора  путне  инфраструктуре,  стварају  се  предуслови  и  за 
развој транспорта, као могућег посебног вида сарадње и привредног развоја.  Поред 
овако  дефинисане  концепције,  могући  су  и  други  програми  сарадње,  који 
подразумевају адекватну валоризацију производних, тржишних, еколошких, предеоних 
и  туристичко-рекреативних  вредности  и  унапређење  институционалног, 
организационог, финансијског и правног оквира за ефикасно управљање земљиштем, у 
складу са посебним везама између Србије и Републике Српске.

II.5. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу чланова 13. и 15. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
разматране  две варијанте,  и то:  варијанта  да се план не усвоји  и имплементира и 
варијанта да се план усвоји и имплементира. Ово је најважније поређење варијантних 
решења  како  би  се  приказао  избор  најповољнијег  решења са  становишта  заштите 
животне средине. 

Укупни  ефекти  Плана,  па  и  утицаји  на  животну  средину,  могу  се  утврдити  само 
поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима плана. Ограничавајући 
се  у  том  контексту  на  позитивне  и  негативне  ефекте  које  би  имало  усвајање  или 
неусвајање предметног плана, стратешка процена се бавила разрадом обе варијанте. 
Избор  најповољније  варијанте  извршио  се  на  основу  анализе  свих  позитивно  и 
негативно оцењених ефеката сваког сектора плана.
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Могући позитивни и негативни ефекти обе варијанте Плана разматраће се у варијанти 
да се просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду и у 
варијанти да се Просторни план имплементира и развој настави према планираним 
планским решењима. 

II.6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Током израде Просторног  плана,  као и  Извештаја  о стратешкој  процени утицаја  на 
животну  средину,  обављене  су  консултације  са  представницима  заинтересованих 
органа  и  организација.  Такође,  у  поступку  израде  прибављени  су  и  сви  неопходни 
услови  надлежних  органа  и  организација  који  су  испоштовани  и  уграђени  у 
одговарајућа  планска  решења.  Експертска  решења  и  сугестије  консултованих 
институција били су од велике помоћи приликом израде Плана.
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ΙΙΙ ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И 
КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

III.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

Подручје града Лозница се налази у западном делу Републике Србије на самој граници 
са Републиком Српском (БиХ) уз реку Дрину. Са северне и источне стране граничи се 
са  територијом  града  Шабац,  са  јужне  стране  са  општином Крупањ са  југозападне 
стране са општином Мали Зворник,  док се са западне стране налази река Дрина и 
државна  граница  са  Босном  и  Херцеговином.  Град  Лозница  припада  Мачванском 
управном округу и Региону Шмадија и западна Србија4. Територија града Лозница се 
простире на 612 км2, у коме живи 86.413 становника.

На територији града Лозница налази се 50 катастарских општина и 54 насеља. Поред 
Лознице  која  има  статус  града,  као  приградска  насеља  издвајају  се  Башчелуци, 
Клупци,  Крајишници,  Лозничко  Поље,  Плоча  и  Трбушница.  Као  посебно  насеље 
градског типа издваја се Бања Ковиљача. Остала насеља су: Брадић, Брњац, Велико 
Село,  Воћњак,  Горња  Бадања,  Горња  Борина,  Горња  Сипуља,  Горње  Недељице, 
Горњи Добрић, Грнчара, Доња Бадања, Доња Сипуља, Доње Недељице, Доњи Добрић, 
Драгинац, Зајача, Јадранска Лешница, Јаребице, Јелав, Јошева, Југовићи, Каменица, 
Козјак,  Коренита,  Лешница,  Липница,  Липнички  Шор,  Лозница  село,  Милина,  Ново 
Село,  Пасковац,  Помијача,  Рибарица,  Руњани,  Симино  Брдо,  Слатина,  Стража, 
Ступница,  Текериш,  Трбосиље,  Тршић,  Филиповићи,  Цикоте,  Чокешина,  Шурице  и 
Брезјак.

Административна  граница града  Лозница представља границу обухвата  Просторног 
плана, коју чине спољне границе катастарских општина Ново Село, Чокешина, Јошева, 
Милина,  Трбосиље,  Текериш,  Помијача,  Горња  Сипуља,  Доња  Бадања,  Цикоте, 
Шурице,  Ступница,  Коренита,  Зајача,  Горња  Борина,  Пасковац,  Трбушница,  Бања 
Ковиљача, Лозница, Липнички Шор, Јелав и Лешница.

Рељеф

Са становишта рељефа, на територији града Лозница издвајају се три морфолошки 
изразите целине:

1. подручје подрињских планина На југозападу - (планине Гучево и Борања са 
нагибима и преко 30% и испресецане бројним водотоцима);

2. брежуљкаста  узвишења  -  на  североистоку  -  (планине  Цер  и  Иверак,  са 
нагибима 20-30% и испресецане водотоцима који отичу у Јадар);

3. равничарским и валовито-брежуљкастим теренима - остали део са (долина 
Дрине са Јадром и Лешничком реком, са нагибима терена мањим од 20%).

Природни  услови  за  развој  саобраћаја  су  повољни,  осим  на  југозападном  и 
североисточном делу града, који су ограничени планинама Гучевом, Борањом, Цером 
и Иверком. У погледу искоришћења простора у туристичке и рекреативне сврхе, овај 
део  Србије  се  одликује  знатним  природним  потенцијалом  који  су  до  сада  само 
делимично  активирани.  Бања  Ковиљача  се  издваја  са  Туристичким  мотивима 
експонирала се само Бања Ковиљача 
4 Закон о регионалном развоју, „Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10.
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Територију  града Лозница  тангира  са  западне  стране  река  Дрина  која  представља 
окосницу  његове  хидромреже  и  у  коју  се  уливају  све  веће  реке  подручја  (Јадар, 
Лешница, Жеравија, Штира, Трбушница). Река Јадар је највећа притока Дрине и њено 
корито  је  недовољно  да  прими  велике  воде  које  се  у  њу  сливају  па  долази  до 
плављења околног подручја. И друге реке овог подручја имају мала корита, а велике и 
неуједначене падове, брзу концентрацију бујичних вода са сливова до река што све, у 
време  летњих  киша  и  отапања  снегова,  доводи  до  плављења  околног  (најчешће 
плодног  пољопривредног)  земљишта.  Карактер  водотока  и  геолошка  структура  тла 
погодни су за појаву ерозија. Претерано јаке, водне ерозије (када просечна количина 
ерозивног наноса иде преко 3000м3/км2 сливне површине), присутне су само на реци 
Јадар. Међутим, јаких ерозија (не само површинских , већ и дубинских), има на свим 
већим  рекама  посматраног  подручја.  Еолске  ерозије,  услед  јачине  присутних 
ветрова,такође су заступљене.

На територији града нарочито су изражени ниско-брежуљкасти и средње-брежуљкасти 
терени.

Табела 1 Преглед хипсометријских појасева
Р. бр. Висински појасево Површина у ha Површина у %

Равничарски терен до 100 m 1.217 2
Ниско – брежуљкаст терен 100 – 200 m 29.926 49
Средње брежуљкаст терен 200 – 300 m 18.973 31
Високо – брежуљкаст терен 300 – 400 m 6.126 10
Брдовито – брежуљкаст терен 400 – 500 m 2.732 4
Брдовити терен преко 500 m 2.242 4
УКУПНО 61.216 100

У зависности  од  нагиба  терена,  територија  града  Лознице  се  може поделити  на  4 
група, и то:

1. преко 30% су подручја на планинама Гучево и Борања као и уже подручје 
планине Цера

2. од 20-30% се појављују нагиби на планинама Гучево, Борања, Цер и Иверак

3. нагиби од 0.5-10% се појављују у брежуљкастим деловима и предста вљају 
више терасе. Карактеристично  подручје  је  долина  реке  Јадра  и 
Лешничке реке.

4. мањи од 0.5% представљају делови алувијалних равни и то на подручју реке 
Дрине и доњих токова реке Јадар и Лешничке реке

Климатске карактеристике

Географски положај и карактеристике рељефа условљавају климактске карактеристике 
овог  подручја.  Лозница  има  тзв.  умерено-континенталну  климу,  условљену 
радијационим  режимом,  локалним  и  топографским  особинама  и  режимом  опште 
атмосферске ситуације.  Преовлађују  антициклонске форме. У планинским деловима 
јавља  се  субпланински  тип  климе.  Као  илустрација  климатских  карактеристика 
приказане су тзв.  ''нормале''  за период 1961-1990.  године измерених на синоптичкој 
станици Лозница. Као и у другим деловим Републике Србије у последње две деценије 
бележе  се  климатски  поремећаји,  који  се  манифестују  већим  температурним 
амплитудама  у  току  целе  године  (бележе  се  максималне  дневне  температуре  и  у 
летњем  и  у  зимском  периоду).  Такође,  јављају  се  изразите  неравномерности  у 
падавинама (просторне и временске), што је узроковало појавом поплава у Подрињу, 
посебно у најнижим – северним деловима.
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Табела 2 Средње месечне, годишње и екстремне вредности 1961. – 1990. 
за станицу Лозница (φ 44o33' N, λ 19o14' E, н.в. 121 m)

Извор: Хидрометеоролошки завод Србије – http://www.hidmet.gov.rs

Хидрографске карактеристике

Хидрографска  мрежа  на  територији  града  Лозница  припада  сливу  реке  Дрине.  На 
потезу од Бање Ковиљаче до Новог села, алувијон Дрине је веома широк, местимице 
достиже и до 400м. Речно корито је усечено у алувијалне седименте, а дубина варира 
од 3 до 7м. Река Дрина је на потезу који полази кроз подручје Лознице регулисана на 
потезу од  Козлучког навоза, до иза улива Штире у Дрину. Поред насипа је изграђен 
заобилазни пут. Водотоци који се уливају на том потезу у Дрину су такође регулисани, 
и  то  Штира  и  Трбушница  и  потоци  који  пролазе  кроз  Б.  Ковиљачу  (Симића  поток, 
Цигански поток,  Дубоки поток). Највећа  притока  Дрине  на  планском подручју  је 
Јадар,  а  од  мањих  притока  су  Штира, Трбушница, Жеравија, Криваја, Боринска река 
и друге. Река Јадар, која пролази централним делом истражног подручја, има слив који 
се простире и на територијама суседних општина Крупањ и Осечина. У водопривредној 
основи  реке  Јадар  из  1970год.,  предвиђено  је  да  се  изгради  низ  мини  и  микро 
акумулација  (усвојено  је  око  30)  у  сливном  подручју,  које  би  могле  бити  основ  за 
управљање  режимом  вода.  Изграђене  акумулације  у  узводном  току  Дрине  имају 
повољан утицај на режим вода Дрине јер смањују пикове великих вода и повећавају 
количине воде у периоду малих вода. Режим великих вода карактеришу два периода, и 
то пролећни поплавни талас који се јавља у периоду фебруар-мај и јесењи у периоду 
октобар-децембар.

Збијени тип издани је веома распрострањен с обзиром да су на половини територије 
града Лозница развијене наслаге које карактерише интергрануларни тип порозности. 
Прихрањивање издани врши се инфилтрацијом атмосферских и површинских вода а 
ређе  притицајем   из   дисолуционе   или   пукотинске   издани  распрострањених   у 
јужном  делу територије.
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На  територији  града  Лозница  постоје  термоминералне  појаве,  које  су  уређене  као 
бањска подручја, и са дугом традицијом. Веома позната у Србији је Бања Ковиљача, а 
регионалног карактера је Радаљска бања. Бања Ковиљача налази се шест километара 
јужно од Лознице и већ дуже од сто година се користи  као  лечилиште.   У  бањи 
постоји   неколико термоминералних  извора,  чија   је  температура   воде  до 30°Ц. 
Термоминералне  воде  су  хидрокарбонатно,   хлоридно-натријумско,  калцијумско и 
магнезијумског  типа.  Природно  истицање  термоминералних  вода  у  гранодиоритима 
Борање  регистровано  је  на  левој  обали  реке   Црни   Радаљ,  где  је  примитивном 
каптажом  формирана  провобитно Радаљска бања. У непосредној околини постоји још 
неколико термоминералних извора, а издашности су углавном од 0,24 до 0,40 л/с. Око 
500 м низводно од Радаљске бање каптиран је извор издашности 0,15 л/с који носи 
назив "Очна вода". На обе појаве регистрован је мирис сумопроводника. Заштита од 
подземних вода треба да се спроводи у долинском делу уз  корито Дрине и Јадра. 
Висок ниво подземних вода може се појавити поред насипа у делу Бање Ковиљаче и 
делу Лознице, као последица високог нивоа воде у кориту водотока, и као последица 
педолошког  и  хидрогеолошког  склопа  појединих  делова,  као  што  су  Обрежански  и 
Липнички  лугови.  На овим територијама  је  извршено дренирање тла  постављањем 
дренажне мреже. 

Геолошка својства и минералне сировине

Територија  града  Лозница  у  геолошком  смислу  припада  геотектонској  јединици 
Вардарска  зона,  тачније  јадарском блоку  њене екстерне  субзоне.  Највећи део овог 
блока  има за  основу  палеозоик  јадарског  развића.  Геолошку грађу јадарског  блока 
чине стене и седименти који су настајали током палеозоика, мезозоика и кенозоика, а 
на  терену  су  веома  распрострањени  и  квартарни  седименти  (Аналитичко-
документациона основа Просторног плана).  Речне терасе се налазе у западном делу, 
од Трбушнице до Новог  села,  као и  дуж Јадра.  Изграђене су од глине,  шљункова, 
супескова  и  местимице  пескова.  Дебљина  ових  седимената  варира  од  20  до  30м. 
Повлату  терасних  седимената  изграђују  хумус  и  барски  седименти  мале моћности. 
Алувијалне  наслаге  имају  највеће  распрострањење  у  долинама  Дрине,  Јадра, 
Корените  и  Лешнице.  Изграђују  их  шљункови,  пескови  и  суглине,  а  дебљина  је 
местимице већа од 40м.

Територија  града  Лозница  припада  јадарској  области  и  налази  се  између  две 
гранитоидне интрузије,  церског  и борањског  масива због чега  у  структурном склопу 
доминирају  дисјунктивни  поремећаји.  На  терену  се  дисјунктивни  облици  (пукотине, 
разломи  и  раседи)  лако  уочавају  у  јужном  делу  где  су  развијени  палеозојски  и 
мезозојски  седименти.  Једна  од  најмаркантнијих  и  јасно  изражених  дислокација  је 
зајачко-костајнички расед, правца пружања северозапад-југоисток и може се пратити 
на дужини од 5 км од Пушкаревца на северозападу,  преко Зајаче до Костајника на 
југоистоку. Дуж овог раседа релативно је спуштен комплекс тријаских седимената, због 
чега су они свуда у тектонском контакту са карбонатним творевинама. Величина скока 
на основу структурних истраживања, одређена је на преко 200 м, и према југоистоку је 
у  опадању.  Горњопалеозојски  седименти  имају  веома  сложен  тектонски  склоп, 
интензивно израседан, убран и испробијан жичним и ефузивним стенама. Централни 
део подручја нема изражене структурне облике, јер је подина прекривена кенозојским 
седиментима  који  их  маскирају.  Највећим  делом  су  благо  поремећене  или 
хоризонталног  положаја.  Територија  Лознице  налази  се  у  Вардарској  сеизмичкој 
екстерној  субзони  која  се  простире  у  залеђу  Динарида  (могући  земљотреси  са 
магнитудама 6,4 > М > 5,7,  односно интензитета 9°  > МСК > 8°).  Територија  града 
Лозница  према  својим  сеизмолошким  обележјима  је  једно  од  мање  сеизмички 
угрожених подручја Србије.
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Територија  града  Лозница  се  налази  у  склопу  Подрињског  рудног  рејона,  који 
карактерише  производња  антимонових  и  олово-цинканих  руда.  Од  лежишта 
металичних  минералних  сировина  на  територији  Лознице  се  налазе  лежишта  или 
појаве  антимона,  калаја,  тантала,  анобијума,  урана,  олова  и  цинка,  живе. 
Специфичност овог рејона је концентрација групе рудника мањег капацитета годишње 
производње са подземном експлоатацијом. У експлоатацији су рудник антимона Зајача 
и  каолина,  опекарске  и  ватросталне  глине  у  Јадранској  Лешници.  У  Зајачи  су 
инсталирана постројења за обогаћивање руде и топионица, са капацитетом од 20.000т 
метала.  По  разноврсности  неметаличних  минералних  сировина,  односно  њихових 
појава и лежишта територија града Лозница представља веома перспективно подручје. 
Досадашњим  истраживањима  утврђено  је  присуство  или  отворена  лежишта 
ватросталних и керамичких глина, каолинског гранита, кварцних пескова, доломита и 
доломитичних кречњака, шљунка, песка и тањих слојева и прослојака угљева.

Експлоатација  речног шљунка и песка из корита реке Дрине и реке Јадар врши се 
перманентно и с обзиром на природно обнављање представља обновљиви ресурс. На 
територији  Лознице  бројна  су  лежишта  грађевинског  камена,  од  којих  се  користе 
гранити,  гранодиорити,  кречњаци и доломити.  Мајдани у експлоатацији  налазе се у 
Јошеви, Лешници, Коренити и Ступници.

Пољопривредно и шумско земљиште

На  територији  града  Лозница  постоји  више  типова  земљишта  који  се  међусобно 
разликују  по  морфолошким,  физичким,  хемијским  и  производним  особинама. 
Земљишни  типови  се  такође  разликују  и  по  подручју  распростирања  и  укупној 
површини коју заузимају,  тако да се издвајају два типа земљишта: аутоморфна (око 
28%) и хидроморфна (72%). 

Сходно  морфолошкој  структури  подручја  града  Лозница,  јужни  део  чини  брдско-
планинско подручје, око 50% укупне територије, док долински и нискобрежуљкасти део 
чини других 50%, који се простиру долином реке Јадра, Лешнице и десне обале Дрине.

Пољопривредне површине заузимају 36.859 хектара или 60% укупне територије, шуме 
20.138 хектара или 30% укупне територије, а неплодно земљиште 4.323 хектара или 
7% укупне  територије.  У  структури  укупних  пољопривредних  површина  преовлађују 
оранице са 81% (29.712 ha), док остале пољопивредне површине чине воћњаци 6.4% 
(2.486  ha), виногради 0.2% (83  ha), ливаде 2.4% (906  ha) и пашњаци 10% (3667  ha). 
Укупне пољопривредне површине се простиру на подручју 50 катастарских општина. 
Величина пољопривредног земљишта по КО се креће између 7 хектара колико има КО 
Драгинац, 164 хектара КО Лешница-град и 1.983 хектара КО Коренита.

Природно и културно наслеђе, природне вредности и предели

На  територији  града  Лозница  постоји  једно  заштићено  природно  добро  и  четири 
заштићена простора културно-историјских вредности.

- Стабло  храста  лужњака  "Дебели  грм"  у  насељу  Руњани,  површине  6,15  ари  - 
стављено под заштиту 2003. год.

- Село Тршић, манастир Троноша површине 1.368 ha - стављено под заштиту 1965. 
год (рад на доношењу новог Акта о заштити је у току).

- Драгинац, површине 2,88 ha - стављено под заштиту 1977.год.

- Текериш, површине 0,37 ha - стављено под заштиту 1977. год.

- Градски парк у Бањи Ковиљачи.
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Сва  заштићена  добра  која  су  заштићена  на  основу  Закона  имају  статус  трајне  и 
обавезне  намене и морају се штитити на основу наведеног правног акта. Подручје 
Бање Ковиљаче треба третирати у складу са Законом о бањама.

На територији града Лозница Завод за заштиту споменика културе Ваљево је утврдио и 
евидентирао следећа непокретна културна добра:

Утврђена  непокретна  културна  добра:  (1)  Манастир  Троноша  код  Лознице;  (2) 
Манастир Чокешна; (3)  Окућница Павловић Јерема у Трбосиљу; (4)  Комплекс Бање 
Ковиљаче;  (5)  Зграда  Основне  школе  Степа  Степановић  у  Текеришу;  (6)  Спомен 
костурница  на  Церу;(6)  Спомен  кућа  Вука  Стефановића  Караxића  са  околином 
ЕВИДЕНТИРАНА НКД: (1) Задужбина Стаке Пекић (сада Месна заједница) у Лешници; 
(2)  Лешнички шанац у Лешници;(3)  Вила др Петровића у Бањи Ковиљачи;  (4)  Вила 
Гучево у Бањи Ковиљачи; (5) Вила Наталија у Бањи Ковиљачи; (6) Вила Вељковић у 
Бањи  Ковиљачи;  (7)  Железничко  у  Бањи  Ковиљачи;  (8)  Вила  Сарајево  у  Бањи 
Ковиљачи; (9) Вила Дрина у Бањи Ковиљачи; (10) Вила Здравље у Бањи Ковиљачи; 
(11) Вила Србадија у Бањи Ковиљачи; (12) Вила Катарина у Бањи Ковиљачи; (13) Вила 
Иванка у Бањи Ковиљачи; (14) Вила Блед у Бањи Ковиљачи; (15) Вила Анкица у Бањи 
Ковиљачи;  (16) Вила Цер у БАњи Ковиљачи;  (17) Вила Даница (Дом Вујић)  у Бањи 
Ковиљачи;  (18)  Вила  Емилија  у  Бањи  Ковиљачи;  (19)  Вила  Саморекс  у  Бањи 
Ковиљачи;  (20)  Вила  Љубав  у  Бањи  Ковиљачи;  (21)  Бела  вила  ул.  Војвођанских 
бригада (кат.парц.бр.348/1) у Бањи Ковиљачи; (22)Жута вила, ул. Војвођанских бригада 
(кат.парц.бр.346/1) у Бањи Ковиљачи; (23) Вила Сунчица у Бањи Ковиљачи; (24) Вила 
Банка у Бањи Ковиљачи; (25) Вила Стражилово у Бањи Ковиљачи; (26) Виал Адиђар у 
Бањи Ковиљачи; (27) Вила Бенкара у Бањи Ковиљачи; (28) Зграда старе железничке 
станице  у  Бањи  Ковиљачи;  (29)  Вила  Обреновчанка  у  Бањи  Ковиљачи;  (30)  Вила 
Загорка у Бањи Ковиљачи; (31) Вила Миланка у Бањи Ковиљачи; (32) Вила Рај у Бањи 
Ковиљачи.

На простору града Лознице Завод за заштиту споменика Ваљево је под мере техничке 
заштите  -  реконструкција,  рестаурација,  ревитализација  ставио  следеће  објекте 
градитељског наслеђа и археолошке локалитете:

(1)Објекат у Улици мајора Јаше Ђурђевића бр.32; (2) Објекат у Улици Карађорђева 
бр.76;  (3)  Зграду  железничке  станице;  (4)  Објекат  у  Улици Луке  Стевића  бр.28;  (5) 
Објекат у улици Луке Стевића бр.29; (6) Објекат у Улици учитељској бр.12; (7) Објекат у 
Улици учитељској бр.10; (8) Објекат у Улици Карађорђевој бр. 17; (9) Објекат у Улици 
Јована Цвијића бр. 10; (10) Објекат у Улици Јована Цвијића бр. 8; (11) Објекат у Улици 
Јована Цвијића бр. 26; (12) Објекат у улици Јована Цвијића бр. 24; (13) Објекат у Улици 
Јована  Цвијића  бр.  20;  (14)  Зграду  старе  болнице;(15)  Објекат  у  Улици  Пашићевој 
бр.20; (16) Зграду гимназије; (17) Зграду економске гимазије-Трг Јована Цвијића бр. 4; 
(18) Објекат на Тргу Јован Цвијића бр.10; (19) Објекат у Улици Владе Зечевића бр. 7; 
(20)Објекат у Улици Владе Зечевића бр.3;  (21) Некадашњу зграду суда сада зграду 
СУП-а; (22) Објекат у Улици пуковника Милана Јовића - воденица; (23) Соколски дом;
(24)  Објекат  у  Улици Пашићевој  бр.  1и 3;  (25)  Објекат  у  Улици баљској  бр.  49;(26) 
Објекат у Улици Змај Јовиној бр. 8; (27) објекат у Улици Гаврила Принципа бр. 25; (28) 
Објекат  у Улици мајора Јаше Ђурђевића бр.  47;  (29)  Објекат  у  Улици мајора Јаше 
Ђурђевића бр. 22; (30) Објекат у Улици Марије Бурсаћ бр. 16; (31) Објекат у Улици 
кнеза Милоша бр. 39; (32) Објекат у Улици марка КулиЋа бр. 55; (33) Објекат у Улици 
Дринској бр. 106; (34) Објекат у Улици луке Стевића бр. 29; (35) Објекат у Улици Јован 
Цвијића бр. 8; (36) Објекат у Улици босанској бр.1; (37) Објекат у Улици кнеза Милоша 
бр.6; (38) Објекат у Улици Пашићевој бр. 7; (39) Објекат у Улици Пашићевој бр.18; (40) 
Објекат  у  Улици Пашићевој  бр.  21;  (41)  Објекат  на Тргу Јована Цвијића бр.  6;  (42) 
Објекат на Тргу Јована Цвијића бр. 7.
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Шумске површине (око 1/3 територије града) представљају значајан природни ресурс и 
квалитетан  потенцијал  подручја  града  Лозница.  Један  део  подручја  одликује  се 
деградираним шумским површинама што представља ограничавајући фактор. Локалну 
појаву  представља  бесправна  сеча  шуме.  Постојање  високовредних  шумских 
асоцијација,  при чему су посебно вредни простори Борање и Гучева (као једног од 
најважнијих шумских крајева уже Србије) и подручје Цера.

На територији града постоје бројне природне и створене вредности које су делимично 
валоризоване,  пре свега Тршић и Троноша и бање Ковиљача и Бадања.  Одређени 
локалитети се морају боље активирати (нпр. планине Цер, Гучево и Иверак, приобаље 
Дрине и др) уз услов да се не угрозе њихове вредности.

III.2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Квалитет ваздуха  је  највише угрожен загађењима у градској  средини,  док је  сеоско 
подручје у највећем делу планског подручја са бољим квалитетом ваздуха, нарочито у 
брдско - планинском делу.

Загађеност  ваздуха  се  јавља  као  последица  урбанизације,  индустријализације  и 
развоја саобраћаја.  На степен загађености ваздуха утиче већи број фактора који се 
могу поделити на сталне и променљиве, тј. на факторе који су ван човекових утицаја и 
факторе које човек може контролисати. У сталне факторе спадају: орографски услови, 
конфигурација терена, распоред површина и објеката у граду – планска и урбанистичка 
решења,  као  и  метеоролошки фактори/елементи  (температура  и влажност  ваздуха, 
ваздушни  притисак,  правац  и  брзина  ветра,  количина  и  распоред  падавина).  У 
променљиве  факторе  спадају:  повећање/смањење  капацитета  објеката  који 
представљају  емитере загађујућих  материја  у  ваздух,  изградња нових објеката  који 
емитују загађујуће материје у ваздух, промена фреквентности саобраћаја и сл. 

Град Лозницу одликује ваздух лошег квалитета. Аерозагађење карактеристично је само 
за поједине активности,  односно локације.  Загађивање ваздуха на територији  града 
Лозница јавља се као последица:

- емисије гасова из индустрије,

- разношења ветром прашине са индустријских депонија,

- одвијања друмског саобраћаја,

- егзистовања кућних и централних ложишта,

- неконтролисано паљење ораница и паљења комуналног и пољопривредног отпада.

Индустријска  загађења  ваздуха потичу  од  продуката  гасова  и  чврстих  честица  из 
технолошког  процеса али и сагоревања енергетских горива.  Најзначајније  загађење 
ваздуха  индустријског  порекла  изражено  је  у  околини  комплекса  ''Вискозе''  и  РТБ 
''Зајача'' са ''Топионицом''.

Саобраћај као извод загађења ваздуха је нарочито изражен у граду, јер су улице све 
више  оптерећене.  Магистрална  саобраћајница  пролази  кроз  центар  града  и 
представља велики  извор  загађујућих  материја.  Транзит  према  граничном  прелазу, 
такође пролази кроз град. Поред уобичајеног загађења од саобраћаја, у овом случају 
постоји стална опасност због транспорта опасних материја. Врло често се ова теретна 
возила паркирају на паркингу у самом граду. 
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Процеси сагоревања фосилних горива (топлане,  индивидуална ложишта)  доводе до 
емисије прашине, угљеникових и сумпорових оксида. Као гориво се најчешће користе 
угљеви, различитог квалитета и састава, и мазут. 

Проблем неконтролисаног паљења ораница је сезонски проблем, али је јако присутан 
на територији  града.  Представља важан еколошки проблем јер изазива вишеструке 
негативне последице, почев од материјалних до угрожавања живота људи, флоре и 
фауне.  Паљењем  ораница  долази  до  трајног  уништавања  комплетне  животне 
структуре,  како  на  самој  површини  земљишта  тако  и  на  дубини  од  неколико 
центиметара. Такође паљењем отпада на депонијама и сметлиштима неконтролисано 
се емитују загађујуће материје и неконтролисано

Загађивање ваздуха

Према  расположивим  подацима  квалитет  животне  средине  на  територији  града 
Лозница је лош. На основу праћења и мерење елемената животне средине које се 
спроводи  у  оквиру  мреже  станица  Републичког  хидрометеоролошког  завода,  као  и 
истраживања  на  терену,  може  се  констатовати  да  је  проблем  загађености  и 
нарушавање квалитета  елемената животне  средине нарочито  присутно  на подручју 
које припада првој категорији загађености. Главни узроци загађивања животне средине 
су  индустрија,  саобраћај  и  незадовољавајућа  комунална  инфраструктура.  На 
територији града Лознице значајнији проблеми су везани за загађивање ваздуха, при 
чему је мало изражена могућност загађивања ваздуха из околних региона. Може се 
констатовати  да је  на територији  града присутан  висок  степен загађености ваздуха 
(када  ради  индустрија),  што  указује  на  велики  емисиони  потенцијал  присутних 
загађивача. Највећи извори загађивања ваздуха представљу "Вискоза", "Нови Дом" и 
РТБ  "Зајача"-"Топионица",  а  загађивање  потиче  и  од  неколико  мањих  привредних 
објеката. Основне и специфичне штетне материје највећим делом се распростиру на 
насеља Лозница и Бања Ковиљача, што је последица правца кретања и интензитета 
ваздушних струјања.

Према  званичним  подацима  Републичког  хидрометеоролошког  завода  контрола 
квалитета  ваздуха  на  територији  града  Лозница  се  обавља  на  станици  ''Лозница''. 
Кључни подаци контроле квалитета ваздуха представљени су у следећој табели.

Табела 3 Подаци о станици за контролу ваздуха Лозница
и максималне вредности загађења ваздуха

НАЗИВ СТАНИЦЕ Лозница
  Координате  
  географска дужина 19°14'Е
  географска ширина 44°33'N
  НАДМОРСКА ВИСИНА (м) 121
  Година почетка мерења:  
  чађ 1977
  SО2 1977
  NО2 1995
  Падавине *
  Максималне концентрације:  
  чађ  (µg/m3) 248
  Датум 11. 1998.
  SО2  (µg/m3) 183
  Датум 01. 2002.
  NО2  (µg/m3) 47
  Датум 01. 2001.

Извор: Хидрометеоролошки завод Србије (http://www.hidmet.gov.rs)

41



У току  маја  2010.  године  забележене  су  следеће  вредности  загађења  ваздуха  у 
станици  Лозница.  Средња  вредност  концентрације  SО2 (µg/m3)  –  43,  максимална 
вредност 80 (7.  мај),  док није било прекорачења ГВИ (150 µg/m3);  средња вредност 
концентрације  чађи  (µg/m3)  –  6,  максимална  вредност  18  (3.  мај),  док  није  било 
прекорачења  ГВИ  (50  µg/m3);  средња  вредност  концентрације  NО2 –  (µg/m3)  -  9, 
максимална вредност 16 (3. мај), док није било прекорачења ГВИ – (85 µg/m3).

Табела 4 Вредности загађења ваздуха у станици Лозница у мају 2010. године
Полутант Средња вредност Максимална 

вредност
Датум максималне 

вредности
Број дана изнад 

ГВИ5

SО2 (μg/m3) 43 80 7. мај 0
Дим (чађ) (μg/m3) 6 18 3. мај 0
NО2 (μg/m3) 9 16 3. мај 0

Извор: Хидрометеоролошки завод Србије (http://www.hidmet.gov.rs)

На  основу  доступних  података6 мерења  у  протеклом  периоду  (Републички 
хидрометеоролошки  завод,  мрежа  института  за  јавно  здравље  и  други),  као  и  на 
основу  Извештаја  о  стању  животне  средине  у  Републици  Србији  у  2009.  години 
територија  града  Лозница  је  идентификована  као  подручје  са  којег  се  емитују 
значајније концентрације аерополутаната (SO2, и NO2) док је емисија чађи (прашкастих 
материја) у мањем обиму.

Слика 2. 
Емисије SO2 у току 2009. године у тонама

Слика 3. 
Емисије NO2 у току 2009. године у тонама

Слика 4. Емисије прашкастих материја у току 2009. године у тонама

5 Гранична вредност имисије за: SO2 (µg/m3) - 150 µg/m3; чађ (µg/m3) - 50 µg/m3; NO2 (µg/m3) - 85 µg/m3

6 Републички  хидрометеоролошки  завод  (URL  –  http://www.hidmet.gov.rs),  Извештај  о  стању  животне 
средине у Републици Србији за 2009. годину – Агенција за заштиту животне средине.
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Извор: Извештај о стању животне средине у Републици Србији у 2009. години

У току 2009. године није забележено прекорачење граничне вредности7 концентрације 
SO2,  средња вредност  је  32 μg/m3,  док  је  максимална вредност  била  142 μg/m3.  У 
поређењу са другим општинама и градовима у Србији, може се закључити да у погледу 
концентрације SO2 овај регион има нешто повишене концентрације.

Табела 5 Средње годишње имисионе концентрације SO2, број дана преко ГВ и 
максималне дневне имисионе концентрације SO2 (μg/m3) у 2009. години8

7 Граничне  вредности  имисије  су  одређене  према  ''старој  регулативи''  односно  према  мерилима  и 
критеријумима  пре  доношења  Уредбе  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха 
(''Службени  гласник  РС'',  број  11/2010),  тако  да  су  ГВИ  одређене  према  следећим  концентрацијама 
загађујућих супстанци: SO2 (µg/m3) - 150 µg/m3; чађ (µg/m3) - 50 µg/m3; NO2 (µg/m3) - 85 µg/m3. Нове граничне 
вредности имисије утврђене Уредбом биће у примени за резултате мониторинга у току 2010. године. 
8 Извор података - Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2009. годину – Агенција за 
заштиту животне средине
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Графикон 1. Средња годишња концентрација SO2 и 
број дана са прекорачењем ГВ у 2009.9

У току 2009. године у Републици Србији посматрајући просечне вредности није ни на 
једном  месту  прекорачен  годишњи  дозвољени  лимит  за  NO2  (60  µg/m3).  Средња 
вредност  концентрације  NO2 на  станици  Лозница  је  13 μg/m3,  док  је  максимална 
вредност била 57 μg/m3. Није било прекорачења граничних вредности.

Табела 6 Средње годишње имисионе концентрације NO2, број дана преко ГВ и 
максималне дневне имисионе концентрације NO2 (μg/m3) у 2009. години10

9 Исти извор података
10 Извор података - Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2009. годину – Агенција за 
заштиту животне средине
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Графикон 2. Средња годишња концентрација NO2 и 
број дана са прекорачењем ГВ у 2009.11

У току 2009. године забележено је 32 дана са прекораченим граничним вредностима 
концентрације чађи, средња вредност је 20 μg/m3, док је максимална вредност била 
244 μg/m3. Може се закључити да је чађ доминантни загађивач ваздуха у региону.

Табела 7 Средње годишње концентрације чађи, број дана преко ГВ и 
максималне дневне концентрације чађи у ваздуху (μg/m3) у 2009. години12

11 Исти извор података
12 Извор података - Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2009. годину – Агенција за 
заштиту животне средине
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Графикон 3. Средња годишња концентрација чађи и 
број дана са прекорачењем ГВ у 2009.13

Оцена стања квалитета ваздуха током 2009. године није се значајније разликовао од 
стања квалитета у претходним годинама, како у Републици Србији у целини, тако и у 
региону. Доминантни утицај на квалитет ваздуха имају честична загађења, односно чађ 
је доминантни аерополутант. Приликом ове оцене квалитета ваздуха требало би имати 
у виду да у току 2009. године привреда није радила пуним капацитетом.

У  оквиру  комплекса  ''Вискозе''  периодично  се  врши  мониторинг.  За  потребе  овог 
извештаја интерпретирају се мерења која су спроведена у периоду јун – септембар 
2004. године. Мерења су извршена у комплексу ''Вискозе'', на местима великих извора 
емисије.  Мерена  је  емисија  специфичних  загађујућих  материја  (меркаптани,  угљен- 
дисулфид,  водоник-сулфид  и  прашкастих  материја),  као  и  концентрација  сумпор-
диоксида, азотових оксида и чађи. Мерења је извршило предузеће ''Зорка'' – Развој и 
инжењеринг д.о.о. – Шабац.

Табела 8 Емисија из ''Целулозе'' д.о.о. (датум узорковања 2. јун 2004.)
А) Емитер кувача

Јединица мере Измерено Гранична вредност емисије
Температура гаса ОС 63 Масени проток kg/h mg/m3 За масени проток
Меркаптани – SH mg/m3 6,16 20 > 0,1 kg/h
Угљендисулфид – CS2 mg/m3 Ø 100 > 2,0 kg/h
Водониксулфид - Н2S mg/m3 2,38 5 > 50 kg/h
Прашкасте материје mg/m3 1,38 150 > 0,5 kg/h
Б) Емитер лужног котла
(висина емитера H = 70 m, пречник отовра Ø= 2,83 m, проток гаса Q = 49, 580 Nm3/h

Јединица мере Измерено Гранична вредност емисије
Температура гаса ОС 48 Масени проток kg/h mg/m3 За масени проток
Меркаптани – SH mg/m3 0,07 0,0035 20 > 0,1 kg/h
Угљендисулфид – CS2 mg/m3 Ø 100 > 2,0 kg/h
Водониксулфид - Н2S mg/m3 О,13 6,45 5 > 50 kg/h
Прашкасте материје mg/m3 8,32 0,4 150 > 0,5 kg/h

13 Исти извор података
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Извор података: Извештај о контроли имисије загађујућих материја у Лозници, ''Зорка – 
Развој и инжењеринг'' д.о.о., Шабац, 1. октобар 2004. године

Табела 9 Емисија из ''Целвлакна'' д.о.о. – погон рекупреације CS2 
(датум узорковања 2. јун 2004.)

Штетна и опасна 
материја Адсорбер број 4 Адосрбер број 5 Адсорбер број 8 ГВЕ

Угљендисулфид - 
CS2 (mg/m3) 5,30 5,10 4,90

100 mg/m3 за 
масени проток 
изнад 2 kg/h

Извор података: Извештај о контроли имисије загађујућих материја у Лозници, ''Зорка – 
Развој и инжењеринг'' д.о.о., Шабац, 1. октобар 2004. године

Табела 10 Емисија из ''Енергетике а.д. - Вискоза'' (датум узорковања 2. јун 2004.)
Јединица мере Измерено ГВЕ

Проток гаса Nm3/h 124,228
Прашкасте материје mg/Nm3 475 150
CO mg/Nm3 Ø 250
SO2 mg/Nm3 1718,8 2000
NO2 mg/Nm3 114,5 1000

Извор података: Извештај о контроли имисије загађујућих материја у Лозници, ''Зорка – 
Развој и инжењеринг'' д.о.о., Шабац, 1. октобар 2004. године

Истовремено,  у  циљу  провере  приземних  концентрација  загађујућих  материја, 
приликом мерења вредности емисије на изворима загађења, у поменутом периоду (јун 
–  септембар)  вршена  су  мерења  имисије  у  граду,  и  то  на  два  места:  на  главној 
портирници ''Вискозе'' и на портирници ''Електродистрибуције''.

Резултати мерења имисије на овим мерним местима били су у границама дозвољених 
вредности  за  све  загађујуће  материје  (водоник  –  сулфид,  меркаптани,  угљен  – 
дисулфид, суспендоване честице и сумпор – диоксид), изузев за суспендоване честице 
дана 24.  августа 2004.  године,  када је  дошло до прекорачења ГВИ услед повећане 
емисије прашкастих материја на емитеру лужног котла ''Целулозе''. Тада је измерена 
концентрација  од  0,18  mg/m3,  док  је  ГВИ  за  суспендован  честице  0,12  mg/m3.  До 
повећане емисије  дошло је  услед запуштености филтера,  услед чега је  истог  дана 
извршено његово чишћење, а затим и ванредно узорковање, т.ј. провера емисије на 
емитеру  лужног  котла.  Резултати  су  показали  емисију  у  границама  дозвољених 
вредности за све загађујуће  материје,  укључујући  и прашкасте материје.  Како је  до 
прекорачења ГВЕ прашкастих материја,  осим на емитеру лужног котла,  дошло и на 
емитеру ''Енергетике'', у извештају (''Зорка – Развој и инжењеринг'' д.о.о.) се напомиње 
да  су  главни  узроци  прекорачења  ГВЕ,  а  сходно  томе  и  прекорачеа  ГВИ,  везани 
искључиво за људски фактор – неблаговремено чишћење електорфилтера од стране 
надлежних.  Такође  се  наводи  да  уређаји  за  смањење  емисије  штетних  и  опасних 
материја  могу  да  задовоље  емисиона  ограничења  у  складу  са  важећим  законским 
прописима само у раду са наведеним коришћењем капацитетима (који је износио око 
50%, а и мање, због честих прекида због недостатака сировина).

У Бањи Ковиљачи највећи загађивач ваздуха представља компанија ''Нови дом'', а.д. У 
оквиру  комплекса  ове  фабрике  се  не  врше  систематска  мерења  емисије,  док  се 
имисија  мери на мерном месту  Здравствена  станица Бања Ковиљача.  У складу са 
прописаним вредностима граничне вредности емисије, начину и роковима мерења, као 
и евидентирању података у ''Новом дому''  је извршено мерење у јуну 2004.  године. 
Мерене су емисије количина и концентрација штетних и опасних материја на месту 
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извора  загађивања  (емитери  котловског  постројења),  у  циљу  годишњег  контролног 
мерења и провере података о вредностима емисије. Контролно мерење извршило је 
предузеће ''Зорка – Развој и инжењеринг'' д.о.о. из Шапца.

За производњу паре (2,5 t  и 3,5 t, температуре 164 oC, притиска 6 bara) за сопствене 
потребе, компанија ''Нови дом'' поседује два котловска постројења за чврсто гориво. 
Мањи котао као гориво користи отпатке дрвета и дрвну пиљевинун,  а већи котао – 
угаљ.  Продукти  сагоревања  (прашкасте  материје,  сумпордиоксид,  азотни  оксиди, 
флуороводоник, хлороводоник) извлаче се принудном вентилацијом, а пре упуштања у 
атмосферу  пролазе  кроз  циклонски  уређај,  где  долази  до  одвајања  прашкастих 
материја и пепела.

Табела 11 Емисија из котлова (1 и 2) ''Нови дом'' а.д. (датум узорковања 14. јун 
2004. динамички притисак: 8 mmVS, пречник емитера на месту узорковања Ø=750mm)

А) Котао број 1 (снага котла Q = 1,2 MW, висина емитера H = 25 m, пречник на излазу емитера Ø = 400mm, 
гориво – отпаци дрвета и дрвна пиљевина)

Јединица мере Измерено Гранична вредност емисије
Температура гаса ОС 162 Масени проток kg/h mg/m3 За масени протокПроток гаса Nm3/h 9,17
Прашкасте материје mg/m3 46,50 50
Азотни оксиди mg/m3 66,38 0,608 500
Укупно органски угљеник mg/m3 48,60 50
Сумпордиоксид mg/m3 13,60 0,125
Б) Котао број 2 (снага котла Q = 2,56 MW, висина емитера H = 35,5 m, пречник на излазу емитера 
Ø = 710 mm, гориво – угаљ Бановићи

Јединица мере Измерено Гранична вредност емисије
Температура гаса ОС 162 Масени проток kg/h mg/m3 За масени протокПроток гаса Nm3/h 11,42
Прашкасте материје mg/m3 88,60 150
Азотни оксиди mg/m3 74,38 0,849 1000
Хлороводоник mg/m3 28,73 200
Сумпордиоксид mg/m3 74,20 0,847 2000
Флуороводоник mg/m3 2,80 30

Извор података: Извештај о контроли имисије загађујућих материја на месту загађивања 
– компанија ''Нови дом'' а.д. – Бања Ковиљача, ''Зорка – Развој и инжењеринг'' д.о.о., 

Шабац, 15. јун 2004. године

На  основу  резултата  мерења  емисије  штетних  и  опасних  материја  на  емитерима 
котловског  постројења компаније  ''Нови  дом''  а.д.  обављених  14.  јуна  2004.  године, 
закључено  је  да  је  емисија  у  границама  дозвољених  вредности.  На  основу  ових 
мерења емисије извршени су прорачуни имисије приземних концентрација загађујућих 
материја,  при  чему  је  установљено  да  је  имисија  загађујућих  материја  у  околини 
компаније ''Нови дом'' такође у границама дозвољених вредности.

Један од највећих извора загађивања ваздуха у градду Лозница је привредно друштво 
''Зајача'' – рудници и топионица. Некада се ''Зајача'' бавила производњом антимона, а 
данас ово предузеће своје пословање базира на преради секундарних сировина олова 
–  претапањем  отпадних  оловних  акумулатора  и  производњи  оловних  легура  за 
потребе  акумулаторске  индустрије.  Топионица  располаже  капацитетом  годишње 
производње од 5000 тона оловне легуре.  Постојећи капацитети су углавном били у 
потпуности искоришћени.  У топионици олова ''Зајача''  постоје три бубњасте пећи за 
рафинацију и топљење олова, укупног капацитета 13,5 тона на дан. Процес претапања 
обухвата четири операције: шаржирање, отапање, окретање и изливање у калупе. Ове 
операције  трају  8  часова  и  представљају  једну  шаржу.  Као  сировина  се  користи 
рециклирано олово из акумулатора и остале секундарне сировине. Помоћне сировине 
су кокс и сода, а као гориво користи се мазут. Потрошња горива је око 1,4 тона на дан 
по пећи. Реакциони гасови и продукти сагоревања извлаче се из бубњастих пећи преко 
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озиданих  димних  канала  сваке  пећи,  а  затим  преко  заједничког  металног  гасовода 
извлаче  на  вишу  коту  терена.  Гасови  се  затим,  преко  рачве,  транспортују  у  два 
независна  система  за  пречишћавање  гасова  са  филтер  кесама  на  механичко 
отресање,  и  то:  (а)  ''каваг''  –  филтрационе  површине  од  12,5  ара  и  (б)  ''трепча''  – 
филтрационе површине од 11,50 ара. Из ова два филтрациона постројења се помоћу 
центрифугалних  вентилатора  и  преко  два  емитера  пречника  1,6  метара  и  укупне 
висине (рачунајући од коте пећи) 32,5 метара, гасови избацују у атмосферу.

Емитери ''каваг'' и ''трепча'' означени су као два основна емитера загађујућих материја 
у ваздух из топионице олова ''Зајача''. Технолошки процес производње, као и хемијски 
састав сировина и помоћних материјала, доводе до тога да се на поменутим изворима 
емисије јављају следеће загађујуће материје: прашкасте материје, олово и једињења 
олова, органске материје – укупни органски угљеник. ПД ''Зајача'' не врши систематска 
праћења квалитета  ваздуха  (као  ни  воде  ни  земљишта)  у  фабричком  комплексу  и 
околини, него се мерења емисије и имисије спроводе повремено (једном годишње, а 
некада  и  чешће),  као  појединачна  мерења  у  циљу  повремених  контрола  емисије 
штетних  и  опасних  материја  у  ваздуху  на  месту  извора  загађивања,  односно  као 
повремена  мерења  имисије  загађујућих  материја  у  околини  топионице  у  насељу 
Зајача.  У  периоду  од  1998.  до  2004.  године  повремена мерења емисије  и  имисије 
спроводила су следећа предузећа: ДП Институт за квалитет радне и животне средине 
''1.  мај''  –  Ниш,  ИХТМ – Предузеће за технолошки развој  а.д.  Београд и Предузеће 
''Зорка – Развој и инжењеринг'' д.о.о. из Шапца. Резултати мерења емисије и имисије 
показују  разлике  у  концентрацијама  загађујућих  материја  у  разлишитим  периодима 
осматрања, а у зависноти од интензитета производње, удаљености и карактеристика 
мерног места имисије, ефикасности филтера и разлишитих субјективних фактора (како 
у производном процесу, тако и при самим мерењима). Као општи закључак о емисији 
може  се  напоменути  да  је  емисија  прашине,  сумпордиоксида,  угљенмоноксида, 
азотових  оксида,  арсена  и  антимона  у  границама  дозвољених  вредности,  односно 
испод  граничних  вредности  емисије,  али  је  емисија  олова  у  већини  мерења изнад 
граничних вредности емисије.
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Табела 12 Емисија загађујућих материја са емитера ''трепча'' и ''каваг''на дан 15. 
октобра 2002. године*

Загађујућа материја вредност Концентрација 
(mg/m3) Масени проток оцена

Е
м

ит
ер

 
''т

ре
пч

а'
'

Прашкасте материје Измерено 3,26 0,29 kg/h ЗадовољаваГВЕ 10 -

Олово Измерено / - ЗадовољаваГВЕ 1 > 5 g/h

Укупан угљеник Измерено 12,36 1,1 kg/h ЗадовољаваГВЕ 50 -

Е
м

ит
ер

 ''к
ав

аг
''

Прашкасте материје Измерено 7,34 0,42 kg/h ЗадовољаваГВЕ 10 -

Олово Измерено 1,44 83 g/h Не задовољаваГВЕ 1 > 5g/h

Укупан угљеник Измерено 16,48 0,95 kg/h ЗадовољаваГВЕ 50

* у већини мерења из 1998.  године, емисије олова такође су прелазиле дозвољене 
вредности (1 mg/m3), т.ј. кретала су се у распону од 1,206 mg/m3 до 1,420 mg/m3

Мерења имисије показују да повремено долази до повећаних концентрација олова и 
водоник – сулфида на појединим мерним местима у околини топионице ''Зајача''. Тако, 
резултати мерења имисије, т.ј. концентрације водоник – сулфида, обављених испред 
ресторана рудника и топионице олова ''Зајача'' дана 27. и 28. јануара 2002. године, а 
која  је  обавио  Институт  ''1.  мај''  –  Ниш,  показују  трочасовне  концентрације 
водониксулфида далеко изнад ГВИ (ГВИ = 8  µg/m3)  –  измерене вредности  водоник 
сулфида  кретале  су  се  у  распону  64,8  –  75,9  µg/m3.  Мерењима  обављеним  30. 
септембра  2002.  године  од  стране  ''Зорка  –  Развој  и  инжењеринг''  д.о.о.  није 
регистровано присуство водониксулфид ни на једном од два мерна места.

Табела 13 Емисија загађујућих материја са емитера ''трепча'' и ''каваг''на дан 15. 
октобра 2002. године*

Год. Аероседименти 
(mg/m2/dan)

''Школа'' 
(350 метара ЈИ 

од емитера)

''Амбуланта'' 
(450 метара ЈЗ 

од емитера)

Кућа ''Ружа'' 
(170 метара СЗ 

од емитера)
ГВИ (mg/m2/dan)

1998.
Укупан суви 
остатак 85,6 88,7 79,7 450,0

Олово 0,210 0,271 0,192 0,250

2002.
Укупан суви 
остатак 179,1 110,0 113.4 450,0

Олово 1,320 0,130 0,517 0,250

2004.
Укупан суви 
остатак 95,5 104,8 93,1 450,0

Олово 0,560 0,230 0,180 0,250

Средња годишња вредност представља статистичку меру изложености популације, и 
зато  се  узима  за  вредновање  степена  загађености  ваздуха.  Према  позитивној 
регулативи  о  граничним  вредностима  имисије,  као  и  на  основу  препорука  WHO, 
средња годишња вредност за присуство сумпордиоксида и чађи износи 50 µg/m3 . За 
ове две загађујуће супстанце карактеристично је синергетско дејство, односно појачано 
штетно дејство при заједничком деловању на организме.
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Табела 14 Средње годишње вредности сумпордиоксида и чађи (у µg/m3) у Лозници, 
(збирни преглед за сва мерна места), у периоду 1998 – 2004. години

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.
SO2 12 12 14 10 10 9 9
Чађ 11 13 13 12 11 9 10

Табела 15 Просечан број дана преко максимално дозвољене концентрације (МДК) 
SO2 и чађи у Лозници, (збирни преглед за сва мерна места), у периоду 1998 – 2004. г.

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.
SO2 0 0 8 0 8 0 0
Чађ 9 17 23 22 15 1 8

У посматраном седмогодишњем периоду (1998 – 2004.)  није долазило до значајних 
осцилација  СГВ  SO2 и  чађи.  Благи  пораст  концентрација  ова  два  загађивача, 
посматрано на годишњем нивоу, може се приметити у периоду 1998 – 200- године. У 
2000.  години забележене су и највеће средње годишње вредности за  SO2 и  чађ,  а 
затим  у  периоду  од  2000  –  2004.  године,  нешто  осетнији  пад  СГВ.  Може  се 
констатовати  да  се  средње  годишње  вредности  за  SO2 и  чађ  крећу  у  границама 
дозвољених вредности, у целокупном периоду 1998 – 2004. г.

Максимално дозвољене концентрације су много више дана прекорачене за чађ него за 
сумпордиоксид. Прекорачење МДК за сумпордиоксид десило се само у години 2000. и 
2002. и износило је 8 дана. До прекорачења МДК за чађ долазило је сваке године у 
посматраном периоду, и износило је од 1 до 23 дана годишње. Највећи број дана преко 
МДК  забележен  је  2000.  године  када  су  и  средње  годишње  вредности  достигле 
максимум. Након 2000. године дошло је до смањења броја дана преко МДК чађи са 
осетним падом на 1 дан у 2003.  години,  а затим долази до благог пораста (8 дана 
преко МДК у 2004. години).

Табела 16 Средње годишње вредности SO2 (µg/m3), чађи (µg/m3) и таложних 
материја (у mg/m2/dan) по мерним местима, у периоду 2000 – 2004. године

Година Загађујућа материја Мерно место

Здравствени 
центар 

Лозница

Здравствена 
станица Бања 

Ковиљача

Електро-
дистрибуција БОПП

2000.
Сумпродиоксид 13,2 15,9 16,7 8,5
Чађ 15,1 15,1 12,0 10,9
Таложне материје 581,70 482,20 694,5 945,8

2001.
Сумпродиоксид 10,8 11,6 9,7 9,2
Чађ 13,3 12,3 12,0 9,7
Таложне материје 268,30 461,10 226,7 268,1

2002.
Сумпродиоксид 10,2 9,0 9,6 9,4
Чађ 14,5 8,7 10,0 9,5
Таложне материје 142,14 320,71 271,12 436,72

2003.
Сумпродиоксид 9,4 8,9 9,0 8,9
Чађ 10,3 8,7 9,3 8,9
Таложне материје 274,73 247,43 305,97 363,23

2004. Сумпродиоксид 8,8 8,9 9,1 9,3
Чађ 8,7 8,8 9,4 11,2
Таложне материје 256,72 313,22 452,39 311,80
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Табела 17 Максималне дневне концентрације SO2 (µg/m3), чађи (µg/m3) и највише 
месечне вредности таложних материја (у mg/m2/dan) по мерним местима, у периоду 

2000 – 2004. године*
Година Загађујућа материја Мерно место

Здравствени 
центар 

Лозница

Здравствена 
станица Бања 

Ковиљача

Електро-
дистрибуција БОПП

2000.
Сумпродиоксид 136,8 560,8 529,6 19,7
Чађ 146,2 41,4 110,8 84,3
Таложне материје 1068,3 1068,3 2667,5 2732,4

2001.
Сумпродиоксид 66,1 20,3 19,7 14,1
Чађ 125,2 16,4 76,6 47,6
Таложне материје 1269,6 2576,9 1449,8 878,8

2002.
Сумпродиоксид 24,1 13,8 18,8 18,4
Чађ 161,1 19,3 67,7 40,1
Таложне материје 335,97 652,21 853,06 813,13

2003.
Сумпродиоксид 19,7 9,5 14,0 9,5
Чађ 54,7 8,7 47,6 41,0
Таложне материје 1003,28 776,92 821,46 985,45

2004.
Сумпродиоксид 9,4 13,7 14,1 14,1
Чађ 54,7 19,3 75,0 116,8
Таложне материје 911,93 921,13 931,06 983,58

* према позитивној регулативи, ГВИ као 24 - часовна вредност за сумпордиоксид (за 
настањена  подручја)  износи  150  µg/m3,  а  за  чађ  50  µg/m3.  ГВИ за  укупне  таложне 
материје, изражена као месечна вредност износи 450 µg/m3

У  градскими  условима,  загађеном  ваздуху  је  изложено  целокупно  становништво,  а 
нарочито су угрожене осетљиве групе становништва – деца, старе особе и различите 
категорије  хроничних  болесника.  Свака  од  штетних  материја  која  се  може  наћи  у 
ваздуху  има  специфичан  механизам  деловања  на  људски  организам.  Патогена 
деловања настају као последица смањивања активне концентрације  кисеоника,  што 
доводи до поремећаја дисјне функције, а то даље слаби одбрамбене снаге организма, 
смањује радну продуктивност и повећава склоност ка обољевању и повређивању. На 
основу  резултата  многобројних  истраживања  у  свету  и  код  нас,  као  и  на  основу 
литературних података, потврђена су бројна штетна деловања загађивача у ваздуху, 
ако  што  су:  напади  бронхијалне  астме  у  масовним  размерама  у  случајевима 
загађивања ваздуха специфичним загађивачима, локално дејство на слузокожу и кожу, 
респираторне оргне, а у случају ресорпције гасова – промене метаболизма, алергијске 
манифестације, појава малигних обољења, инфаркта миокарда и др.

Угљенмоноксид утиче на људе тако што се везује за хемоглобин, чиме се истискује 
кисеоник  и  отежава  његов  транспорт  кроз  организма.  Негативна  дејства 
угљенмоноксида  која  се  испољвају  и  при  релативно  ниским  концентрацијама 
последица су високог афинитета према хемоглобину (240 пута већи афинитет према 
хемоглобину  има  угљенмоноксид  у  поређењу  са  кисеоником).  Последице  уношења 
угљенмоноксид  у  организам  су  сметње  у  равнотежи,  очне  сметње,  слабљење 
концентрације, тешкоће при дисању или главобоља. Општи закључак у вези са овом 
појавом је да се концентрација угљенмоноксида у хемоглобину до 2% може сматрати 
безначајном,  док  се  већ  концентрације  од  2,5%  означавају  као  критичне.  Дејство 
угљенмоноксида  на  биљке  је  безначајно.  Такође,  утицај  угљенмоноксида  на 
грађевинске објекте је безначајан. Угљенмоноксид има штетно десјтво на људе и са 
тог становишта би требало разматрати његове негативне утицаје.

Оксиди  азота  имају  негативан  утицај  на  здравље  људи.  Азотмоноксид  има  слично 
дејство  као  угљенмоноксид.  Азотмоноксид  истискује  кисеоник  из  крви,  тако  да  је 
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угрожено  снабдевање  органа.  Велика  концентрација  азотмоноксида  има  летално 
дејство, с тиме да се азотмоноксид јавља у мањим концентрацијама у ваздуху јер брзо 
оксидише и прелази у азотдиоксид. Азотдиоксид је токсичан и нарочито је штетан за 
дисјане  органе.  На  основу  штетног  дејства  прописане  су  максималне  дозвољене 
концентрације.  Дејство  азотних  оксида  на  биљке  се  испољава  кроз  утицаје 
азотдиоксида. Његово штетно дејство огледа се кроз воштани изглед лишћа, некрозу и 
превремено опадање. С обзиром на ове утицаје у свету се данас сматра да су све 
врсте биљака заштићене од утицаја оксида азота за дуготрајне концентрације од 0,03 
mg/m3.

Угљоводоници су продукт сагоревања фосилних горива у моторима са унутрашњим 
сагоревањем,  било  да  се  ради  о  транспортним  средствима  или  су  пак  резултат 
технолошких  процеса  у  индустрији.  Од  многобројинх  угљоводоника,  издвајају  се 
неколико  група,  и  то:  (1)  парафини,  (2)  нафтени,  (3)  олефини,  (4)  алкини,  (5) 
ароматични  угљоводоници  и  (6)  оксидисани  угљоводоници.  Њиховом  негативном 
утицају обележје даје чињеница да се полицикличним ароматичним угљоводоницима 
приписује  канцерогено  дејство.  Доказано  је  да  присуство  угљоводоника  у  ваздуху 
доводи до кнацерогених обољења органа за дисање. Дејство угљоводоника на биљке 
је  доста  комплексно  и  огледа  се  у  великом  број  сметњи.  Високе  концентрације 
проузрокоју  некрозу  цветова  и  слитова,  а  ниже  концентрације  доводе  до  опадања 
лишћа  и  тежег  цветања.  Веома  осетљиве  биљке  реагују  и  при  врло  ниским 
концентрацијама угљоводоника. Утицај угљоводоника на грађевинске материјале није 
поуздано доказано.

Сумпордиоксид  је  ређе  продукт  саобраћајних  активности.  Доминатна  продукција 
сумпордиоксида  је  у  технолошким  процесима  у  индустрији.  Негативан  утицај 
сумпордиоксида  у  синергији  са  ситним  честицама  може  бити  врло  штетан  на 
слузокожу,  органе чула вида, и органе за дисање. Утицај сумпордиоксида на биљни 
свет  је  значајно  изражен  и  огледа  се  првенствено  у  разграђивању  хлорофила  и 
одумирању појединих ткива. Зимзелене шуме су се показале нарочито осетљивим на 
сумпордиоксид. Штетне концентрације на зимзелене шуме су већ од 0,05  mg/m3. Од 
свих аерозагађивача сумпордиоксид има најизраженије дејство на грађевинске објекте. 
Сумпордиоксид  у  комбинацији  са  влагом  реагује  као  сумпораста  киселина  и  тако 
разарајуће делује на органске материје.  Како се ове реакције могу одвијати и прим 
најмањим  концентрацијама,  разматрање  ових  појава  везано  је  за  историјску  и 
уметничку вредност појединих објеката, несумњиво је значајно. Све штете настале на 
овај  начин  расту  са  порастом  температуре,  влажности  ваздуха  и  интензитета 
светлости.  Функционалне  зависности  које  би  повезивале  ове  појаве  још  увек  не 
постоје, па је у том смислу и отежано вредновање негативних последица.

Олово и једињења олова имају негативан утицај на здравље људи, с тим да је већа 
концентрација која се уноси у организам водом и намирницама него преко органа за 
дисање, ваздухом. Трајна изложеност олову и једињењима олова доводи до губљења 
апетита,  стомачних  тегоба,  замора,  вртоглавице,  оштећења  бубрега  и  несвестица. 
Актуелна  је  дилема  око  одређивања  максималне  дозвољене  концентрације  у 
атмосфери. У том смислу, разликују се дозвољене количине у различитим земљама. 
Токсичност олова у односу на вегетацију је мала. Концентрације олова у биљкама су у 
високој  корелацији  са  садржајем  олова  у  тлу.  Иначе  присуство  олова  у  биљкама 
смањује њихову способност раста као и активност ензима.

Угљендисулфид  је  безбојан,  јаког  и  карактеристичног  мириса.  Тежи  је  од  ваздуха. 
Пожути ако стоји на светлости, при чему се издваја елементарни сумпор. У смеши са 
ваздухом  ствара  експлозивне  смеше.  При  сагоревању  ствара  сумпордиоксид  и 
угљендиоксид. Праг мириса је при концентрацијама 0,00004  mg/dm3.  Угљендисулфид 
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има  веома  широку  примену  и  индустрији  вискозе,  за  добијање  целулозног 
ксантогената, као добар растварач фосфора, масти, уља, смола и воскова.

Меркаптани (тиоли) су једињења која садрже ЅН групу везану за угљеников скелет, 
који  може  бити  алифатичан  (R-SH)  или  ароматичан  (Ar-SH).  Сви  испарљиви 
меркаптани  имају  непријатан  мирис  као  и  водониксулфид.  При  сагоревању  дају 
сумпордиоксид. Нижи меркаптани су отровни. За билошке системе веома је важно да 
оксидационо – редукционе реакције меркаптана могу бити реверзибилне, и да се могу 
прилагодити потребама ћелије у организму.

Водониксулфид је безбојан гас непријатног мириса (покварена јаја),  врло отрован – 
хиљадити део ваздуха је смртоносан. Праг мириса је при концентрацијама од 0,015 
mg/dm3. МДК  у  радној  средини  износи  14  mg/m3.  Симптоми  тровања  код  мањих 
концентрација  су  црвенило  на  очним  жлездама  и  осећај  пецкања  у  носу.  Гори 
плавичастим пламеном, а са кисеоником гради експлозивне смеше. Лако оксидује, па 
стога не може да дуго опстане у атмосфери.

Фурфурол је хетероциклично органски једињење. То је безбојна течност, која стајањем 
на ваздуху постаје жућкаста. Карактеристичног и продорног је мириса (праг мириса је 
при концентрацијама од 1,0 – 1,5 mg/dm3). Фурфурола има у разним етеричним уљима. 
Добија се из пентозе и сумпорне киселине, а користи се у индустрији пластичних маса, 
као  растварач,  за  деколорисање  мазивних  уља,  за  импрегнацију  дрвета  и  у 
производњи фунгицида.

III.3. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА КВАЛИТЕТА ВОДА

Основни узрок загађивања вода представља упуштање непречишћених отпадних вода 
у  реципијенте.  Извори  загађења  вода  локализовани  су  на  подручју  насеља  и 
привредних  објеката.  У  оквиру  насеља  примарно  загађивање  вода  везано  је  за 
продукцију  отпадних  вода из  индустрије,  домаћинстава  (фекалне  и  санитарне)  и 
пољопривредних објеката.

''Вискоза'' је највећи загађивач вода на територији града. Користи воду за хлађење и 
као  технолошку  воду.  Отпадне  технолошке  воде  (целулозне  и  високзне  воде)  се 
одводе преко станица за пречишћавања слабе ефикасности до реципијената. 

Река Дрина, у низводном делу од улива отпадних вода “Вискозе” и градских насеља, 
има  трећу  класу  и  као  таква  она  се  може  користити  само  за  наводњавање  и 
индустријске  потребе.  У  смислу  загађивања  вода  Дрине  додатно  оптерећење 
представља њено загађивање из узводног тока. Загађење се рефлектује не само на 
квалитет, односно прописану класу вода Дрине, него и на квалитет подземних вода. 
Поред загађивања овим отпадним водама, у водоток Дрине и њене притоке се без 
икаквог  третмана  упуштају  фекалне  и  друге  отпадне  воде. Дрину  додатно  загађују 
водотокови  из  суседних  општина,  који  припадају  сливу  Јадра,  односно  Дрине.  На 
квалитет  воде  реке  Јадра  директно  утиче  постројење  за  прераду  воћа  и  поврћа 
''Подгорка'' из Осечине, преко реке Ликодре у Јадар утичу отпадне воде из вискозиног 
постројења уа дораду у Крупњу, као и још нека мања, а известан утицај на квалитет 
воде Јадра има и рудник Столице, и др. Поред загађивања индустријским отпадним 
водама, у водоток Дрине и њених притока се без икаквог третмана упуштају фекалне 
отпадне  воде  које  имају  организовано  одвођење  (отпадне  воде  Бањ  Ковиљаче, 
Лознице  и  Драгинца).  Фекалне  отпадне  воде  већих  насеља  (Осечине,  Крупња  и 
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узводних за реку Дрину) која су ближа Зворнику и Козлуку се делом самопречишћавају, 
али вероватно у мањем проценту представљају транзитно загађење. Горњи ток реке 
Штире је угрожен процедним водама са депоније сепарације и топионице РТБ “Зајача” 
у Зајачи. У доњи ток се уливају отпадне и индустријске воде са конурбационог подручја 
Лознице, па је она у овом делу мртва река. "Вискоза" је највећи загађивач вода у граду, 
користи воду за хлађење и као технолошку воду. Отпадне технолошке воде (целулозне 
и вискозне воде) се одводе преко станица за пречишћавање слабе ефикасности до 
реципијената - лоциране уз Трбушницу (за целулозне воде) и на Шепачком путу (за 
вискозне воде) а из ње се воде упуштају у Штиру. Загађивање подземних вода је пре 
свега  последица  примене ђубрива,  пестицида и хербицида  у  пољопривреди,  затим 
процеђивање са неуређених  дивљих депонија  отпада  као и  неадекватног  третмана 
септичких јама у свим сеоским насељима.

Ужа  заштитна  зона  изворишта  водоснабдевања  “Зеленица”,  али  и  водоизворишта 
“Горње поље”, нападнута је изградњом објеката и привредним активностима. У ужој 
заштитној зони изворишта “Зеленица” идентификовано је постојање две пилане, два 
угоститељска  објекта,  неколико  десетина  стамбених  објеката,  што  уз  неадекватну 
пољопривредну производњу представља један од највећих проблема града.

''Вискоза'' је највећи загађивач вода у граду. Воду користи за потребе хлађења, као и у 
технолошком процесу (као технолошку воду). Осим отпадних гасова (угљеникдисулфид 
и  водониксулфид),  у  погонима ''Високзе''  долази  дао  стварања киселих  и  алкалних 
отпадних вода, као и чврстог отпада. У току једног дана, настане око 2100 m3 алкалне 
воде и око 2100 m3 киселе отадне воде. Отпадне воде подлежу третману механичког и 
физичко – хемисјког пречишћавања, али је степен пречишћавања недовољан. Станице 
за  пречишћавање  лоциране  су  уз  речицу  Трбушницу  (за  целулозне  воде)  и  на 
Шепачком путу (за вискозне воде), одакле се даље испуштају у Штиру. Река Дрина, у 
низводном делу од улива Штире има трећу класу и као таква може се користити само 
за наводљавање и индустрију.

У погледу квалитета вода на територији града Лозница организована мерења се врше 
на  два  профила,  и  то  на  реци  Јадар  и  реци  Дрина. Мере  се  12  показатеља 
(параметара): (1) растворени кисеоник; (2) проценат засићења кисеоником; (3) БПК-5; 
(4) ХПК; (5) степен сапробности; (6) највероватнији број коли-клица; (7) суспендоване 
материје; (8) Растворене материје; (9) pH; (10) Видљиве отпадне материје; (11) боја; 
(12)  мирис.  Класе  вода  се одређују  на основу граничних вредности  за  показатеље 
квалитета вода које су дате у следећој табели.

Табела 18 Граничне вредности за део показатеља дефинисаних класа вода14

Показатељ Прва класа Друга класа Трећа класа Четврта класа Ван класе

Боја Без Без Слабо 
приметна - Приметан

Мирис Без Без Слабо 
приметна - Приметан

Видљиве опасне 
материје Без Без Без Без Са

pH 6.8-8.5 6.8-8.5 6.0-9.0 6.0-9.0 < 6.0 / > 9.0
О2 (mg/l) 8 више 8 - 6 6 - 4 4 - 3 < 3
% О2 сатурација 90 - 105 75 – 90 50 - 75 30 - 50 < 30
Суперсатурација 105 - 115 115 - 125 125 - 130 > 130
ХПК (mg/l) 10 и мање 10 - 12 12 - 20 20 - 40 > 40
NH4 (mg/l) < 1 < 1 1 - 10 1 - 10 > 10
N (mg/l) < 0.05 < 0.05 0.05 – 0.5 0.05 – 0.5 > 0.5

Извор: ''Службени лист СФРЈ'', број 6/78

14 Према:  (1)  Уредби  о  класификацији  вода међурепубличких  водотока,  међудржавних  вода  и  вода  обалног  мора 
Југославије (''Службени лист СФРЈ'', број 6/78) и (2) Одлуци о максимално допуштеним концентрацијама радионуклида и 
опасних  материја  у  међурепубличким  водотоцима,  међудржавним  водама  и  водама  обалног  мора  Југославије 
(''Службени лист СФРЈ'', број 8/87)
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Табела 19 Стање квалитета вода у 2009. години
СТАНИЦА ЛЕШНИЦА
(река Јадар; слив Дрина; удаљеност од ушћа 3,30 км; површина слива 959 км2; испитивање квалитета воде 
од 1994.)
Р.бр. Показатељ квалитета вода Класа
1. Растворени кисеоник Прва
2. Проценат засићења кисеоником Трећа
3. БПК-5 Прва
4. ХПК Прва
5. Степен сапробности -
6. Највероватнији број коли-клица Трећа
7. Суспендоване материје Ван класе
8. Растворене материје Прва
9. рН Друга
10. Видљиве отпадне материје Прва
11. Боја Прва
12. Мирис Прва

СТВАРНА КЛАСА Трећа
ЗАХТЕВАНА КЛАСА Друга 

Извор: Хидрометеоролошки завод Србије (http://www.hidmet.gov.rs)

Табела 20 Стање квалитета вода у 2009. години
СТАНИЦА ЈЕЛАВ
(река Дрина; слив Сава; удаљеност од ушћа 39,9 км; површина слива - км2; испитивање квалитета воде од 
1986.)
Р.бр. Показатељ квалитета вода Класа
1. Растворени кисеоник Прва
2. Проценат засићења кисеоником Друга
3. БПК-5 Прва
4. ХПК Прва
5. Степен сапробности Друга
6. Највероватнији број коли-клица Трећа
7. Суспендоване материје Друга
8. Растворене материје Прва
9. рН Прва
10. Видљиве отпадне материје Прва
11. Боја Прва
12. Мирис Прва

СТВАРНА КЛАСА Друга
ЗАХТЕВАНА КЛАСА Друга 

Извор: Хидрометеоролошки завод Србије (http://www.hidmet.gov.rs)

Квалитет вода је у складу са захтеваним на станици Јелав на Дрини, док на станици 
Лешница на Јадру квалитет вода је за класу лошији од захтеване.  Слична оцена о 
квалитету вода може се извести на основу упоредне анализе према SWQI15 индексу по 
којем је квалитет вода одличан и врло добар. 

15 SWQI – Serbian Water Quality Index
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Слика 5. SWQI  индекс

 

За потребе оцене квалитета вода реке Штире у наставку се даје преглед физичко – 
хемијских карактеристика отпадних вода депоније, у кругу рудника и топионице олова 
''Зајача'' – Лозница и њихов утицај на реципијент – реку Штиру. Мерења су обаљена 
1998, 1999. и 2003. године.
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Табела 21 Физичко – хемијске карактеристике отпадних вода депоније у кругу рудника и топионице олова ''Зајача'' – Лозница 
и њихов утицај на реципијент – реку Штиру

Р.б
р. Показатељ Јединица МДК

Мерење 18. марта 2003. Мерење 25. новембра 1999. Мерење 17. јуна 1998.

Штира 
узводно

Колектор 
отпадне 

воде

Штира 
низводно

Штира 
узводно

Колектор 
отпадне 

воде

Штира 
низводно

Штира 
узводно

Колектор 
отпадне 

воде

Штира 
низводно

1. Температура ваздуха оС / 8 8 8 0 0 0 24 24 24
2. Температура воде оС < 28 7,0 8,5 7,0 6 9 6 16 18 16
3. Видљиве материје / Без присутне присутне присутне без пена без без без без
4. Боја / Без без боје тамножута без боје без браон мутна без браон без
5. Мирис / Без без присутан без без без без без без без
6. рН вредност / 6,8 – 8,5 8,15 9,3 8,2 7,60 8,11 7,84 8,3 8,3 8,3
7. Амонијак као N mg/l 0,1 0 25,41 0
8. Нитрити као N mg/l 0,05 траг 0,16 0,03 0 0 0 0 0 0
9. Нитрати као N mg/l 10 2,26 22,0 5,42 1,40 4,24 2,17 7,2 7,0 7,3
10. Сулфати (SO4) mg/l / 57,6 5371,0 275,2 10 946 211 42 77 71
11. Хлориди (Cl) mg/l / 7,09 301,0 15,9 10,9 590,0 40,9 9,3 91,0 11,0
12. Утрошак KmnO4 mg О2/l 12 9,92 2176,0 16,64 4,9 156,0 8,5 8,6 32,0 9,6
13. Хемијска потрошња 

кисеоника НРК mg О2/l / 2,5 550,0 4,21 / 746 / / / /

14. Биохемијска 
потрошња кисеоника 
ВРК5

mg О2/l 4
3,56 489,00 3,92 1,74 63,00 2,05

15. Кисеоник - О2 mg/l мин. 6 11,7 0 6,24 8,86 / 7,85 7,65 / 7,45
16. Суспендоване 

материје mg/l 30 7,4 143,4 26 23 191 29 19 140 26

17. Седиментне материје ml/l / 0,01 0,05 0,03 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1
18. Суви остатак 

нефилтриране воде mg/l 1000 399,4 13113,0 692,0 506 933 764 542 378 564

19. Гвожђе - Fe mg/l 0,3 0,02 1,65 0,03 0,020 0,434 0,079 0,061 0,123 0,079
20. Цинк – Zn mg/l 0,2 0,035 0,160 0,046 0,011 0,082 0,053 0,088 0,141 0,095
21. Антимон - Sb mg/l 0,05 0,1 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0
22. Манган - Mn mg/l 0,05 0,016 0,090 0,020
23. Олово - Pb mg/l 0,05 0,01 0,18 0,05 0 0 0 0 0 0
24. Арсен - As mg/l 0,05 0,000 2,624 0,041 0 0 0
25. Кадмијум - Cd mg/l 0,005 0 0 0 0 0 0
26. Никл – Ni mg/l 0,05 0 0 0 0 0 0
27. Сулфити (SO3) mg/l / 38,4 / / / / / /
28. Сулфиди (H2S) mg/l / 0 369,0 33,0 / / / / / /
29. Цијаниди (CN) mg/l / 0 0 0 0 0 0
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Организовано  одвођење  фекалних  вода  на  територији  града  Лозница  врши  се  у 
Лозници,  Бањи  Ковиљчи  и  Драгинцу,  док  Лешница  као  веће  насеље  нема 
канализациони  систем.  У  граду  Лозница  канализациона  мрежа  покрива  вечи  део 
територије. На делу територије канализација је формирана по општем систему, док је 
на местима где постоји услови за одвођење атмосферских вода директно у реципијент, 
канализациона  мрежа је  направљена  по  сепаратном  систему.  Реципијент  отпадних 
вода  је  река  Дрина.  Отпадна  вода  се  сакупља  у  колекторима  и  доводи  до  црпне 
станице поред реке Штире, а затим препумпава у исту без третмана. Планирано је 
посторјење  за  пречишћавање  градских  отпадних  вода  поред  ПК  ''Гучево'',  а  поред 
заобилазног пута. Изграђен је колектор 1 који представља окосницу система, али није 
завршен  комеплтно,  већ  је  изведено  прелазно  решење.  Насеље  Бања  Ковиљача 
такође има организовано каналисање, и то по сепаратном систему. Бања нема систем 
за пречишћавање отпадних вода, мада су грађевински радови на њему добрим делом 
завршени, али исти никад није стављен у функцију. Отпадне воде се директно упуштају 
у Симића поток, инундационом подручју реке Дрине. Планирано је да се отпадне воде 
потисним цевоводом  одведу  до  централног  постројења  за  пречишћавање отпадних 
вода.  У  насељу  Драгинац  је  организован  канализациони  систем  у  виду  главног 
колектора  који  одводи  воду  од  О.Ш.  ''14.  октобар'',  као  и  оближњих  кућа  које 
гравитирају том колектору.  Не постоји постројење за третман отпадних вода, већ се 
исте испуштају директно у реку Јадар.

За организовано снабдевање становништва водом за пиће у граду Лозница користи се 
извориште  ''Зеленица'',  које  се  налази  у  Бањи  Ковиљача,  као  и  новоотворено 
извориште ''Горње поље'' на локацији Горња Ковиљача. Оба изворишта се налазе у 
алувијалној равни Дрине, са десне стране пута Лозница – Мали Зворник. Водоводна 
мрежа покрива око 70% територије града, односно преко 85% становништва. Одлуком 
СО Лозница из 1998. године, одређене су зоне и појасеви санитарне заштите објеката 
водоснабдевања на подручју Лознице. При томе су у циљу заштите воде за пиће од 
загађивања, као и од других штетних дејстава коај могу привремено или трајно утицати 
на здравствену исправност воде за пиће и издашност изворишта одређене су следеће 
зоне  заштите:  (а)  зона  непосредне  заштите  (зона  строгог  надзора);  (б)  зона  уже 
заштите  (зона  ограничења);  (в)  зона  шире  санитарне  заштите  (зона  санитарног 
осматрања);  (г)  појас заштите главних цеововда.  Према важћој  одлуци,  у  ужој  зони 
заштите  водоизворишта,  забрањена  је,  између  осталог,  изградња  стамбених, 
пољопривредних  и  других  помоћних  зграда  и  индустријских,  занатских  и  сличних 
објеката, као и обављање било какве делатности којом се може загадити водоносни 
слој  или  изменити  квалитет  воде  у  објектима  водоснабдевања.  Ужа  зона  заштите 
изворишта  водоснабдевања  ''Зеленица'',  али  и  водоизворишта  ''Горње  поље'', 
нападнута  изградњом  објеката  и  привредним  активностима.  У  ужој  зони  заштите 
изворишта  ''Зеленица''  идентификовано  је  постојање  две  пилане,  два  угоститељска 
објекта,  неколико десетина стамбених објеката,  што уз  неадекватну пољопривредну 
производњу представља један од највећих проблема града.

III.4. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА 

Загађивање  земљишта  у  граду  Лозница  је  последица  различитог  антропогеног 
деловања  тако  да  је  угрожено  грађевинско,  пољопривредно  и  шумско  земљиште. 
Потпуних  података  о  обиму  његовог  угрожавања  нема  јер  не  постоје  систематска 
праћења  и  истраживања.  Специфичан  облик  угрожавања  земљишта  представља 
непланска  изградња  објеката.  Угрожени  простор  представља  град  Лозница  и 
приградска  насеља  (Бања  Ковиљача,  Лозничко  поље,  Клупци,  Крајишници  и  др). 
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Последица је интензиван утицај на природно-еколошке вредности простора чиме се 
умањује његова биолошка и естетска вредност.

У  пољопривреди,  загађивање  је  присутно  неадекватном  употребом  (по  количини  и 
врсти)  минералних  ђубрива,  пестицида  и  других  агрохемијских  средстава,  што 
представља  проблем  с  обзиром  на  њихову  постојаност  у  природним  условима. 
Посебан  интерес  града  је  очување  земљишта  које  се  одликује  високим 
пољопривредним вредностима.

Земљиште на подручју града угрожено је загађивањем од вода и процеђивањем са 
депонија.  Посебан  проблем  представљају  нелегална  сметлишта,  тзв.  ''дивље 
депоније'', на којима се неусловно и неплански одлаже отпад.

Територија града Лозница се одликује веома хетерогеним геолошким саставом. Због 
разноврсности геолошке подлоге, заступљене су и различите врсте земљишта. Према 
педолошкој карти заступљени су црница, смоница, ритска црница, алувијални наноси у 
речним  долинама.  У  брдскопланинском  подручју  су  заступљена  смеђа  кисела  и 
лекивирана земљишта, и у мањој мери псеудоглеј. Оцењује се да је дошло до укупне 
промене  плодности  земљишта  на  овој  територији.  Евидентно  је  стално  опадање 
садржаја  хумуса,  кречњака  и  основних  макро  и  микро  елемената  као  и  велико 
закишељавање земљишта. 

Земљишта  у  мањој  или  већој  мери  су  деградирана  различитим  природним  и 
антропогеним  процесима.  Као  основи  фактори  деградације  земљишта  могу  се 
издвојити:

 1. Природни:

- Водна и еолска ерозија,

- Честе суше,

- Самопаљење тресетишта;

2. Антропогени:

- Индустрија  (загађење  гасовима,  пре  свега  сумпордиоксидом  који  доводи  до 
закишељавања,  прашином  са  високим  садржајем  тешких  метала  и  арсена, 
разношењем са индустријских депонија, као и  процеђивањем атмосферских вода 
са депонија), 

- Инфраструктура  (заузимање  земљишта  изградњом  инфраструктурних  објеката, 
првенствено саобраћајница; неадекватно каналисање отпадних вода – недовољно 
развијен  и  често  неодржаван  канализациони  систем,  непречишћавање отпадних 
вода и велики број несанитарних септичких јама),

- Пољопривреда (нестручна и често неконтролисана примена вештачких ђубрива и 
хемијских средстава; неконтролисано паљење ораница),

- Енергетика (присутно и загађивање земљишта пореклом од процеса сагоревања 
фосилних горива  – котларнице,  индивидуална ложишта,  саобраћај,  тј.  процесим 
суве и влажне седиментације загађујућих материја из ваздуха),

- Урбани развој (заузимање земљишта стамбеном изградњом).

Разуђен рељеф, веома распаднута и неотпорна геолошка подлога, плитак и растресит 
педолошки  покривач,  неповољан  распоред  падавина  и  честе  олујне  кише  праћене 
изненадним пљусковима, неправилна обрада земљишта, лош избор пољопривредних 
култура,  форсирање усева  који  се  окопавају  на нагнутим теренима и крчење шума 
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довели су до ерозије земљишта у многим деловима  планског подручја.  Ерозијом се 
односе  велике  количине  најплоднијег  земљишта,  смањује  његова  продуктивна 
способност,  а  погоршавају  постепено  и  климатске  прилике  и  угрожава  животна 
средина.  Еродираним  материјалом  са  виших  позиција,  који  транспортују  бујице  и 
водотоци, затрпавају се плодна земљишта у долинама.

III.5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА НИВОА БУКЕ

Бука у радној и комуналној средини настаје при транспорту и обављању различитих 
делатности.  Механизам дејства буке  на човека је  сложен:  бука  ствара аудитивне и 
екстрааудитивне  и  психогене  ефекте,  којима  се  придаје  све  већи  значај.  Поред 
оштећења слуха, бука делује и надражајно на неуровегететивни систем и преко њега 
доводи  до  различитих  обољења  кардиоваскуларног  система,  дигестивног  тракта, 
хормоналних  поремећаја  итд.  Бука  као  стресогени  чинилац  у  многоме  доприноси 
неуротизацији личности, а делујући на централни нервни систем, омета нормалан сан, 
креативан рад,  процесе памћења и мишљења као и физиолошки дневни биоритам. 
Бука у току сна доводи до психичког замора и повећања психичке раздражљивости, 
што  резултира  падом  концентрације,  успоравањем  рефлекса,  смањењем 
продуктивности  и  већим бројем повреда на раду.  Извори буке  који  могу допринети 
њеном  повећању  изнад  дозвољеног  нивоа  се  за  околину  привредних  обејката  и 
најоптерећеније деонице државних путева првог и другог реда. Комунална бука није 
временски  ограничена  и делује  непрестано,  чак  и  у  времену одређеном за  одмор, 
спавање и рекреацију. Бука од саобраћаја је дисконтинуирана и јавља се и ноћу, на њу 
је навикавање тешко могуће,  што неповољно утиче на нормалан сан и опоравак од 
организма.  Положај  саобраћајнице  у  самом  граду  у  условима  друмског  путничког, 
аутобуског и теретног саобраћаја у многоме доприноси повећању буке у граду. Улична 
бука се мења у различитим деловима града у зависности од фреквенције саобраћаја, 
структуре возила, успона терена, ширине улице, врсте коловоза (подлоге), зеленила, 
висине  и  распореда  зграда.  На  територији  града  Лозница  се  не  врши систематско 
мерење  нивоа  комуналне  буке.  Мерење  нивоа  буке  би  требало  да  се  спроводи  у 
скалду са позитивном регулативом. 

III.6. КОМУНАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАД

Проблем  одлагања  комуналног  и  индустријског  отпада,  у  садашњим  условима, 
представља највећи проблем града Лознице. Постојеће одлагање отпада није у складу 
са  принципима  заштите  животне  средине.  Градска  депонија,  као  и  индустријска 
депонија  ''Вискозе'',  налази  се  у  близини  ушћа  Штире  у  Дрину.  Процдне  воде  са 
депоније одлазе у Штиру и Дрину, а делом и у подземље. Отпад се не третира, нити 
одваја и рециклира, а капацитет депоније је попуњен. Комунално предузеће ЈКП ''Наш 
дом''  –  Лозница  врши  организовано  прикупљање  отпада  само  из  града  Лознице, 
приградских  насеља  и  Малог  Зворника,  што  представља  покривеност  око  30% 
становника. С обзиром да у сеоским насељима на постоји организовано сакупљање 
отпада,  долази  до  формирања  више  спонтаних  –  неусловних,  нелегалних, 
нехигијенских депонија и сметлишта у близини саобраћајница и водотокова. Оваково 
неусловно  одлагање  отпада  може  озбиљно  угрозити  квалитет  животне  средине  и 
имати негативне утицаје на здравље људи и живих бића.
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Спроведене су претходне активности на реализацији регионалне депоније и закључен 
је  Споразум  о  регионалном  управљању  отпадом  између  града  Лознице  и  општина 
Мали Зворник,  Љубовија  и Крупањ.  Крајем 2010.  године усвојен  је  и локални план 
управљања отпадом за територију града Лозница.

Градска депонија у Лозници лоцирана је на Јеринића ади у непосредној близини ушћа 
Штире  у  Дрину.  Од  обале  реке  удаљена  је  свега  20  метара,  а  од  насеља  око  2 
километара.  Како  се  налази  у  непосредној  близини  водотока,  односно  у  полавном 
подручју  и  његовој  близини  постоји  могућност  да  депонија  преко  површинских  и 
подземних вода озбиљно угрози реку Дрину.  На овој  локацији врши се депоновање 
отпада од 1965.  године.  На овој  депонији одлаже се прикупљени отпад из градског 
подручја Лознице и из градског насеља Мали Зворник. Депонија је неправилног облика, 
дужине око  800  метара,  ширине  око  70 метара.  Капацитет  депоније  је  225.000  m3. 
Депонија је практично попуњена. Прекривање отпада у депонији врши се, по потреби, 
чљаком и  земљом просечне  висине  50  cm. На  депонију  се  одлажу следеће  врсте 
отпада:  (а)  комунални (отпад из  домаћинстава)  отпад;  (б)  метални отпад и  делови 
кућних апарата; (в) хаварисана возила; (г) амбалажни отпад (стакло, пластика, папир, 
картон, лименке); (д) грађевински отпад; (ђ) електронски отпад; (е) отпадне гуме; (ж) 
зелени  отпад из  башти  и  окућница  и  јавних  површина;  (з)  муљеви,  талози,  пепео, 
шљака,  јаловина,  блато и др.  На депонији се не врши ни један облик прераде или 
обраде отпада. Депоније је опремљена само прикључком на јавни ппут. На депонији се 
врши збијање и равнање, а од облика заштите животне средине заступљени су систем 
канала за одвођење падавина, као и систем за сакупљање процедних вода на депонији 
(дренажни  систем).  Физичка  заштита  депоније  представљена  је:  рампом  и 
пријавницом,  оградом  око  депоније,  чуварском  службом  (током  дана),  насипом  и 
делимично зеленим појасом.

Индустријска депонија ''Вискозе'' налази се у близини ушћа Штире у Дрину, непосредно 
поред  градске  депоније  комуналног  отпада.  На  постојећој  депониј  на  локацији 
''Шепачки  пут''  одлажу  се  мање  количине  муља  са  отпадним  влакнима  и  другим 
отпадним материјама које се издвајају из процеса пречишћавања вискозних отпадних 
вода,  а  у  извесним количинама и други  чврсти  отпад из  погона ''Вискоза''.  Погонза 
пречишћавање  целулозних  отпадних  вода  формирао  је  интерну  депонију  муља  из 
таложника  за  механичко  пречишћавање  отпадних  вода  у  близини  станице,  поред 
речице Трбушнице. У производном процесу погона ''Целвлакно'' долази до стварања 
следећих врста чврстог отпада: жице, папира, комуналног отпада и киселог отпада. У 
фабричком комплексу ''Целвлакна'' постоје три мање депоније чврстог отпада, и то: (а) 
депонија  отпадне  жице  и  отпадног  папира;  (2)  депонија  комуналног  отпада;  (3) 
депонија киселог отпада. Кисели отпад представља нарочиту опасност и класификован 
је у категорију опасан.

Отпад  из  топионице  одлаже  се  на  индустријску  депонију,  која  се  налази  у  њеној 
непосредној близини. Депонија је настала у периоду производње антимона од 1938. до 
1991.  године,  када  је  ова  производња  заустављена,  односно  када  је  производња 
преоријентисана  на  претапање  отпадних  оловних  акумулатора.  На  депонију  је 
првобитно одлагана шљака из проеса топљења руде антимона, а данас се на депонију 
одлажу следеће материје: (а) прашкасти оловни оксид са прашином, који се издваја из 
пећи  за  топљење  у  филтерском  постројењу;  (б)  шљака  (натријумоксид, 
натријумкаробант,  4-15%  олова  и  друге  нечистоће);  (в)  ПВЦ  сепаратори  из 
акумулатора; (г) тврда гума и бакелит (кутије појединих врста акумулатора). Депоније 
није урађена у складу са еколошким стандардима. Институт ''Кирило Савић'' – Београд 
урадио  је  2002.  године  концепцију  решења  проблема  индустријског  отпада  за  ДП 
Рудници и Топионица ''Зајача'', али није дошло до реализације овог решења.
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III.7. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА ЗА КОЈИ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ 
ДА БУДЕ ИЗЛОЖЕН НЕГАТИВНОМ УТИЦАЈУ

Територију  града  Лозница  одликују  различити  начини  коришћења  земљишта,  међу 
којима доминира пољопривредно (у оквиру 6 бонитетних класа) и шумско земљиште. 
Затим,  према  коришћењу  земљишта  издвајају  се  индустрија  и  друге  делатности 
секундарног сектора, становање, саобраћај,  туризам и друге терцијалне делатности. 
Изражени су конфликти у простору и бројни су, а уочљиви су и пропусти у доношењу 
одлука о коришћењу земљишта, тако да су могуће озбиљне последице на уређење и 
опремање  простора,  ефикасност,  животну  средину  и  квалитет  живота.  Изразита  је 
пренамена  пољопривредног  земљишта  у  непољопривредне  сврхе.  Овај  процес  је 
неусмерен, неорганизован, неплански и стихијски. Насеља се неконтролисано шире, 
заузимајући земљишта високих бонитетних класа, што представља озбиљан проблем 
и нерационално коришћење пољопривредног земљишта. Корисници земљишта су са 
различитог нивоа, имајући у виду њихов интереси легитимитет. Источни део града је 
слабије развијен и може се оценити да је  у неку руку запостављен. Саобраћајно је 
слабије  приступачан,  нема  одговарајућу  инфраструктуру,  што  оставља  отворено 
питање  могућности  развоја  и  интеграцију  ових  делова  и  унапређење  квалитета 
животаа у наредном периоду. Потребно је спровести мере мониторинга у спровођењу 
планске и техничке документације, а посебно спровођење стратешких докумената. Ово 
је  од нарочите  важности,  јер  се различитим плановима врши својеврсна  дугорочна 
резервација простора, тако да је потребно да се ти простори заштите до привођења 
намени.  У  оквиру  ових  простора  спадају  инфраструктурни  коридори,  река  Дрина, 
индустријске зоне и индустријски паркови, заштићена природна и културна добра, зоне 
погодне за експлоатацију минералних сировина и др.

Град Лозница има низ функционалних целина, од јавних функција (здравство, култура, 
дечја  и  социјална  заштита,  јавне  службе,  образовање  и  др.),  отворених  простора 
(паркови и зеленило), пољопривредних површина (њиве, ливаде, пашњаци, воћњаци, 
виногради),  шумског  земљишта,  гробља,  површина  без  посебне  намене,  функције 
становања  (индивидуално  становање  са  комерцијалним  функцијама,  индивидуално 
становање,  колективно  становање,  колективно  становање  са  комерцијалним 
функцијама, као и нехигијенско становање) до привредних и производних делатности 
(индустрија,  комерцијалне  функције,  комуналне делатности  и  производња),  објеката 
посебне  намене  (верски  и  војни  објекти)  и  функције  спорта  и  рекреације.  Остала 
насеља која  су на територији  града Лознице се по заступљености  функција  знатно 
разликују. На структуру и коришћење простора на територији града Лозница, нарочито 
су  утицали  развојни  процеси  који  су  се  одвијали  у  протеклих  неколико  деценија. 
Посебне карактеристике постојеће структуре коришћења су следеће: (а) пољопривреда 
и шумарство, примарне делатности коеј карактеришу махом екстензивно коришћење 
простора,  као  и  водене  површине  Дрине,  Јадра  и  Лешнице  заузимају  највећи  део 
укупне  територије,  док  секундарне  и  терцијалне  делатности  (насеља,  индустријска 
производња,  саобраћај  и  саобраћајни  коридори  –  категорије  које  се  сврставају  по 
''остало земљиште'') заузимају знатно мање простора. Шумско земљиште заузима око 
једне  трећине  територије  града.  Расположиве  пољопривредне  површине  су 
расцепкане  и  уситњене  и  недовољно  организоване,  што  отежава   планирање  и 
развијање пољопривредне производње; (б) изузетно велики притисак на земљиште, с 
обзиром  на  општу  густину  насељености  и  просторну  дистрибуцију  становништва, 
изражен је на око 10% укупне површине територије града, односно у оним деловима 
који  су  под  насељима  инфраструктуром,  индустријом  и  сл.  Ово  се  земљиште 
интензивно  користи;  (в)  ширењем,  услед  неконтролисаног  и  екстензивног  раста, 
насеља  најчешће  заузимају  плодна  земљишта,  што  је  нарочито  изражено  у  делу 
територије града око самог градкосг насеља и дуж главних путних коридора.
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Ις ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

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

Са  становишта  дугорочне  организације  коришћења,  уређења  и  заштите  простора 
концепт  одрживог  развоја  представља  стратешку  активност  којом  се  дефинишу 
плански принципи и критеријуми заштите, затим средства и развој животне средине. 
Стратегија  одрживог  развоја  града  Лозница  огледа  се  у  детаљнијој  планској 
организацији  и  уређењу  кроз  вредновање  капацитета  простора  у  односу  на 
одговарајуће делатности и активности у њему, као и усклађивање коришћења простора 
са природним и створеним потенцијалима и ограничењима.

IV.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Приликом израде планова,  већина  општих циљева везана  је  за  планска документа 
вишег  реда и  услове  који  они  диктирају,  док  се посебни циљеви дефинишу према 
специфичности  плана,  конкретном  разматраном  простору,  намени  површина  и  др. 
Дефинисање  циљева  заштите  животне  средине  на  подручју  плана  заснива  се  на 
усвојеним стратешким документима на државном нивоу, од којих је од посебног значаја 
''Просторни план Републике Србије''. 

Општи циљеви заштите животне средине на планском подручју су:

- обезбеђивање  квалитетне  животне  средине,  што  подразумева  чист  ваздух, 
довољне количине квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, затим очуваност 
пољопривредног  земљишта,  екосистема  и  биолошке  разноврсности,  квалитетне 
површине за рекреацију и туризам, уређеност насеља и сл;

- постизање рационалне организације, уређења и заштите простора усклађивањем 
његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним 
ресурсима  (пољопривредно  земљиште,  шуме,  воде  и  др.)  и  створеним 
вредностима, односно оптимално управљање и коришћење природних ресурса;

- заустављање даље деградације природне средине (ваздух, вода, земљиште и др.) 
одређивањем стања, приоритета заштите и услова одрживог коришћења простора;

- предузимање адекватних  мера  уз  успостављање система контроле  свих  облика 
загађивања и праћења стања квалитета животне средине.

- подизање  и  јачање  нивоа  еколошке  свести,  информисања  и  образовања 
становништва  о  еколошким  проблемима  укључивањем  јавности  у  доношење 
одлука у погледу мера заштите животне средине.
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Општи  циљеви  стратешке  процене  дефинисани  су  на  основу  захтева  и  циљева  у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите 
животне средине утврђених на нивоу Републике и циљева заштите животне средине 
дефинисаним у међународним документима, као што су ''Закључци Светског самита о 
одрживом развоју''  (Јоханесбург, 2002), "Животна средина за Европу" (Кијев, 2003) и 
бројне конвенције о заштити животне средине којима је приступила наша земља.

На  основу  захтева  и  циљева  у  погледу  заштите  животне  средине  наведеним  у 
плановима и стратегијама дефинисани су општи циљеви стратешке процене:

- управљање квалитетом ваздуха,

- управљање водама,

- заштита и коришћење земљишта,

- заштита од буке,

- управљање отпадом,

- климатске промене,

- управљање природним добрима,

- очување биодиверзитета и унапређење предела,

- заштита културно-историјске баштине,

- насеља становништво и људско здравље,

- јачање институционалне способности за заштиту животне средине.

У  оквиру  плана,  наведеним  општим  циљевима  мора  се  посветити  пажња  кроз 
интегрисање аспеката заштите животне средине у све секторе плана, почев од намене 
земљишта, преко земљишне политике, привредног развоја, планирања и унапређења 
саобраћаја, унапређења пољопривреде, управљања водама, енергијом и отпадом итд. 
С тога,  заштита животне средине од загађивања треба да се оствари на следећим 
начелима:

- превенција и предострожност, за активности које могу да изазову негативне утицаје 
на околину или еколошки ризик,  применом система процене утицаја  на животну 
средину пре доношења инвестиционих одлука,

- заштита,  заштита  водних ресурса,  заштићених  природних  и  културних  добара  и 
шумских површина су приоритетне активности,

- усклађеност,  усклађивање  привредног,  технолошког  и  урбаног  развоја  са 
природним ресурсима и еколошком капацитетом средине,

- управљање,  управљање  потрошњом  необновљивох  ресурса  у  складу  са 
критеријумима одрживости развоја и коришћења простора,

- рационалност,  рационалније  коришћење воде,  енергије,  минералних  сировина  и 
земљишта у свим привредним делатностима и насељима,

- минимизирање,  смањење  количине  отпада,  увођење  рециклирања  и  безбедно 
депоновање свих врста отпада,

- санација, санирање стања еколошких ''црних тачака'' Града и постојећих еколошких 
проблема.
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IV.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

За  реализацију  општих  циљева  утврђују  се  посебни  циљеви  стратешке  процене  у 
појединим  областима  заштите.  Посебни  циљеви  стратешке  процене  представљају 
конкретан,  делом  квантификован  исказ  општих  циљева  дат  у  облику  смерница  за 
промену и акција (мера, радова, активности) уз помоћ којих ће се те птомене извести. 

Посебни циљеви стратешке процене чине, првенствено, методолошко мерило кроз које 
се третирају/проверавају ефекти плана на животну средину. Они треба да обезбеде 
субјектима одлучивања јасну слику о суштинским утицајима плана на животну средину, 
на основу које је могуће донети одлуке које су у функцији заштите животне средине и 
реализације основних начела одрживог развоја.

Табела 22 Посебни циљеви стратешке процене
Ред. бр. 

ЦСП Области и циљеви стратешке процене (ЦСП)

Управљање квалитетом ваздуха
1 Смањити ниво емисије штетних материја у ваздух 
2 Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху

Заштита од буке
3 Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке

Управљање водама
4 Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода
5 Смањити ризик од поплава

Заштита и коришћење земљишта
6 Чување површина обрадивог пољопривредног земљишта
7 Повећати површине под шумом
8 Смањити контаминацију и ерозију тла

Управљање отпадом
9 Унапредити систем прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада

10 Утврдити одговарајућу локацију будуће санитарне депоније
Климатске промене

11 Смањити емисију гасова стаклене баште
12 Унапредити енергетску ефикасност 
13 Смањити потрошњу необновљивих извора енергије

Очување биодиверзитета и унапређење предела
14 Очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео

Заштита културно-историјске баштине
15 Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара 

Насеља, становништво и људско здравље
16 Ублажити  негативан  утицај  развоја  на  демографију  и  насеља и  очувати  насељеност 

руралних подручја
17 Унапредити здравље становништва
18 Раст запослености

Јачање институционалне способности за заштиту животне средине
19 Даље унапређење службе за заштиту животне средине и мониторинг
20 Унапредити информисање јавности по питањима животне средине

IV.3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА 

У оквиру Стратешке процене утицаја избор индикатора ће се извршити из ''Основног 
сета  УН  индикатора  одрживог  развоја'',  у  складу  са  Упутством  које  је  издало 
Министарство  науке  и  заштите  животне  средине  у  фебруару  2007.  год.  Овај  сет 
индикатора заснован је на концепту ''узрок-последица-одговор''.  Индикатори ''узрока'' 
означавају  људске  активности,  процесе  и  односе  који  утичу  на  животну  средину, 
индикатори  ''последица''  означавају  стање  животне  средине,  док  индикатори 
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''одговора'' дефинишу политичке опције и остале реакције у циљу промена ''последица'' 
по животну средину.
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Табела 23 Избор индикатора
Ред. бр. 

ЦСП Посебни циљеви СПУ Индикатори

1 Смањити  ниво  емисије  штетних  материја  у 
ваздух Емисије честица SО2 и NО2

2 Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху

Број дана када је прекорачена гранична 
вредност (ГВ)16 за чађ, SО2 и NО2

3 Смањити изложеност становништва повишеним 
нивоима буке

Број стамбених објеката у зони заштите дуж 
магистралних путева

4 Очувати и унапредити квалитет површинских и 
подземних вода Петодневна биолошка потрошња кисеоника БПК5

5 Смањити ризик од поплава % смањења површина земљишта угрожених 
поплавама

6 Чување површина обрадивог пољопривредног 
земљишта

% смањења површина обрадивог 
пољопривредног земљишта

7 Повећати површине под шумом % повећања површина под шумом
8 Смањити контаминацију и ерозију тла % контаминираних површина

9 Унапредити систем прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада

% домаћинстава укључених у систем 
% отпада који се третира
% отпада који се одлаже на сан. депонију

10 Утврдити одговарајућу локацију будуће 
санитарне депоније

Утврђена локација депоније

11 Смањити емисију гасова стаклене баште Емисија СО2

12 Унапредити енергетску ефикасност % смањења потрошње енергената

13 Смањити потрошњу необновљивих извора 
енергије % смањења потрошње угља и нафтних деривата

14 Очувати биодиверзитет и природна добра и 
унапредити предео

Број и површина заштићених природних добара 
и предеоних целина

15 Унапредити ефикасност заштите непокретних 
културних добара

Број и квалитет заштићених непокретних 
културних добара

16
Ублажити негативан утицај развоја на 
демографију и насеља и очувати насељеност 
руралних подручја

% смањења становника у сеоским насељима

17 Унапредити здравље становништва

% становништва са приступом адекватним 
системима прикупљања и пречишћавања 
отпадних вода,
% становништва обухваћен системом 
прикупљања отпада,
% становништва са приступом објектима основне 
здравствене заштите

18 Раст запослености % запослених; % незапослених 

19 Даље унапређење службе за заштиту животне 
средине и мониторинг

Број  развојних  програма  за  заштиту  животне 
средине,
Број људи задужен за животну средину у граду,
Број мерних тачака у системима мониторинга

20 Унапредити информисање јавности по 
питањима животне средине 

Број информација о животној средини у 
средствима информисања,

16 ГВ према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(''Службени гласник РС'', бр. 11/10 и 75/10)
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ς ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА 
ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ 
НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

V.1. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Процена могућих утицаја плана на животну средину,  према Закону,  садржи следеће 
елементе:

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

- поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења;

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

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

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

Закон  не  прописује  шта  су  то  варијантна  решења  плана  која  подлежу  стратешкој 
процени утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте:

- Варијанта да се план не усвоји и не имплементира, и

- Варијанта да се план усвоји и имплементира.

Пожељно је да се са стратешком проценом почне у најранијим фазама израде плана, 
при чему треба разматрати сва рационална решења по секторима плана. Варијантна 
решења  просторног  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, 
односно  разматрање  могућности  коришћење  различитих  простора  за  реализацију 
конкретне активности која се планира. Поред тога,  треба узети у обзир и варијанте 
имплементације плана. Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се 
утврдити  само  поређењем  са  постојећим  стањем,  са  циљевима  и  варијантним 
решењима  плана.  За  просторне  планове  дужег  временског  хоризонта  и  са  већом 
неизвесношћу реализације метод израде сценарија модела развоја омогућује процену 
позитивних и негативних ефеката варијантних решења плана. Ограничавајући се у том 
контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало доношење или недоношење 
предметног плана, стратешка процена ће се бавити разрадом обе варијанте.
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Табела 24 Процена утицаја сектора плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја у варијанти да се план примени

Циљеви стратешке процене

1 Смањити ниво емисије штетних материја у ваздух 11 Смањити емисију гасова стаклене баште
2 Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху 12 Унапредити енергетску ефикасност 
3 Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке 13 Смањити потрошњу необновљивих извора енергије
4 Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода 14 Очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео
5 Смањити ризик од поплава 15 Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара

  6 Чување површина обрадивог пољопривредног земљишта 16 Ублажити негативан утицај развоја на демографију и насеља и очувати 
насељеност руралних подручја

7 Повећати површине под шумом 17 Унапредити здравље становништва
8 Смањити контаминацију и ерозију тла 18 Раст запослености
9 Унапредити систем прикупљања, третмана и одлагања отпада 19 Унапредити службу за заштиту животне средине и мониторинг

10 Утврдити одговарајућу локацију будуће санитарне депоније 20 Унапредити информисање јавности по питањима животне средине

Област развоја Сценарио развоја
према предлогу плана

Циљеви стратешке процене утицаја
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Пољопривредно 
земљиште и 
пољопривреда

Очување и унапређење услова за 
производњу квалитетних 
пољопривредно-прехрамбених 
производа, у складу с 
агроеколошким капацитетима 
простора и економским интересима 
локалног становништва.

0 0 0 + + + 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + 0/+ 0 0 0

Шуме, шумско 
земљиште и ловство

Унапређивање стања шума и 
повећање површине под шумом, 
пошумљавање необраслих 
површина, превођење шумских 
култура у одрасле квалитетне 
састојине, довођење састојина у 
оптимално стање које ће  у 
потпуности користити потенцијалне 
могућности станишта. Повећање 
бројности ситне и крупне дивљачи; 
побољшање структуре и квалитета 
дивљачи; и заштита и очување 
свих, а посебно ретких и угрожених 
врста. 

0/+ 0 0 0 0/+ 0 + + 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0

Воде и водна 
инфраструктура

Развој речних корита слива Дрине, 
заштита квалитета вода свих 
водотокова, санитација насеља и 

0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0/- + + 0 0/+ 0
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Област развоја Сценарио развоја
према предлогу плана

Циљеви стратешке процене утицаја
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

отклањање већих извора загађења, 
спречавање ерозије тла.

Становништво

Очекује се успоравање досадашњих 
тенденција смањења становништва 
у сеоским насељима подстицањем 
селективног повратка

0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0

Привреда

Интензивирање развоја МСП као 
генератора развоја, одрживи развој 
привреде, полицентрични развој 
локалне економије.

+ + 0 + 0 + 0 + + 0 + + 0 0 0 + + + + +

Мрежа насеља

Унапређење општих услова 
живљења на селу развојем 
насељских центара, комуналним 
опремањем и интегралним 
руралним развојем. Развијање 
туристичких потенцијала руралног 
простора града. Контролисано 
коришћење и изградња урбане зоне 
уз урбану регулацију непланске 
изградње.

0 + + + + 0 0 + + 0 0 0 0 + + + + + 0 0

Јавне службе
Развој и диверзификација услуга 
јавних служби у градском и 
руралном подручју.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 +

Саобраћајна 
инфраструктура

Доградња и модернизација путне 
мреже у циљу повећања 
доступности града. Изградња 
обилазнице. Успостављање 
трансграничног саобраћаја са 
Републиком Српском. Довршетак 
изградње пруге Ваљево – Лозница. 
Развој других видова саобраћаја

0/- 0/- 0/- 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0 0/+ 0 0

Енергетика 

Реконструкција и модернизација 
мреже и објеката. Изградња 
далековода и трафостанице 110 kV. 
Побољшање енерегетске 
ефикасности, развој процеса 
гасификације, развој система 
топлификације и коришћење 
обновљивих извора енергије. 
Коришћење водних ресурса за 
изградњу МХЕ, коришћење 

+ + 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + 0 0 + 0 + 0 0
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Област развоја Сценарио развоја
према предлогу плана

Циљеви стратешке процене утицаја
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

биомасе и соларне енергије.

Телекомуникације

Обезбеђење телекомуникационе 
инфраструктуре на целом простору 
уз поштовање еколошких 
стандарда.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 0 +

Комунална опрема

Просторни развој заснован на 
концепту комуналне комплетности. 
Завршетак активности на санацији 
градске депоније и наставак 
активности на изградњи регионалне 
депоније. Санација индустријских 
депонија. Чишћење територије 
града од кабастог отпада, 
елиминисање сметлишта и увођење 
правних и организационих правила 
у комуналној хигијени. Систем 
управљања КЧО који подразумева 
''сакупљање – рециклажу – 
депоновање''. Постојећа гробља 
одржавати и привести стандардима 
о санитарно-хигијенским условима 

+ + 0 + 0 0 0 + + + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0

Туризам

Умрежавање туристичке понуде у 
регионални концепт. Дефинисање 
туристичких зона. Активирање свих 
расположивих туристичких ресурса.

0/- 0 0 + 0 0/- 0 + + 0 0 0 0 + + + 0 + 0/+ +

Заштита животне 
средине

Утврђивање категорија угрожености 
животне средине на основу 
евидентираних загађивача и у 
односу на то предузимање 
адекватних мера и активности на 
заштити и спречавању или 
минимизирању негативних утицаја 
на чииоце животне средине. 
Санирање стања најугроженијих 
простора на планском подручју, 
израда интегралног катастра 
загађивача. Санација и 
рекултивација постојећих депонија и 
других дивљих депонија и 
постепено увођење и система 
рециклаже. Заштита природних 

+ + + + 0 0 0 + + 0 0 0 0 + 0 0 0/+ 0/+ + +
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Област развоја Сценарио развоја
према предлогу плана

Циљеви стратешке процене утицаја
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

добара, станишта природних 
реткости и еколошких коридора. 
Успостављање интегралног и 
континуираног мониторинга 
животне. 

Заштита природних 
добара

Очување биолошке разноврсности, 
специфичног екосистемског и 
генетичког диверзитета; очување 
гео-наслеђа, кроз заштиту и 
презентацију геолошких, 
геоморфолошких, хидрографских и 
педолошких феномена; очување 
одлика природних и предеоних 
целина.

0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 + +

Заштита непокретних 
културних добара

Очување, унапређење и коришћење 
непокретних евидентираних и за 
заштиту предвиђених културних 
добара.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 +

Значење симбола:   +   укупно позитиван утицај;  —  укупно негативан утицај;  0  нема директног утицаја или нејасан утицај, 
0/− нејасан утицај / могућ мањи негативан утицај, 0/+ нејасан утицај / могућ мањи позитиван утицај
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Табела 25 Процена утицаја сектора плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја у варијанти да се план не примени

Циљеви стратешке процене

1 Смањити ниво емисије штетних материја у ваздух 11 Смањити емисију гасова стаклене баште
2 Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху 12 Унапредити енергетску ефикасност 
3 Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке 13 Смањити потрошњу необновљивих извора енергије
4 Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода 14 Очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео
5 Смањити ризик од поплава 15 Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара

6 Чување површина обрадивог пољопривредног земљишта 16 Ублажити негативан утицај развоја на демографију и насеља и очувати 
насељеност руралних подручја

7 Повећати површине под шумом 17 Унапредити здравље становништва
8 Смањити контаминацију и ерозију тла 18 Раст запослености
9 Унапредити систем прикупљања, третмана и одлагања отпада 19 Унапредити службу за заштиту животне средине и мониторинг

10 Утврдити одговарајућу локацију будуће санитарне депоније 20 Унапредити информисање јавности по питањима животне средине

Област развоја Сценарио развоја
према предлогу плана

Циљеви стратешке процене утицаја
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Пољопривредно 
земљиште и 
пољопривреда

Настављање ширења непланске 
изградње на нове површине 
квалитетног пољопривредног 
земљишта, нарочито у рубној зони 
града. Напуштање пољопривредне 
производње и обраде брдско-
планинском делу града.

0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0

Шуме, шумско 
земљиште и ловство

Повећање интензитета ерозионих 
процеса из слабих и осредњих у 
више категорије, због недовољног и 
неблаговременог пошумљавања. 

0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Воде и водопривредна 
инфраструктура

Настављање загађивања водотокова 
и недовољно изграђена 
водопривредна инфраструктура.

0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0 - 0/- 0/- 0/- 0 0 0

Становништво

Настављање депопулације и 
старења становништва руралног 
подручја. Наставак концентрације 
становништва у градском центру и 
његовој рубној зони.

0 0 0/- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0

Привреда

Пад обима производње, недовољно 
коришћење производних капацитета, 
недовољна продуктивност, застарела 
техничка опремљеност, низак степен 
запослености. Концентрација 

- - 0 - 0 - 0 - - 0 - - - 0 0 - 0 - - -
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производних капацитета у градском 
центру, заостајање терцијалног 
сектора.

Мрежа насеља

Повећање удела малих насеља и 
слаба доступност сеоског подручја. 
Увећавање градског и приградског 
подручја.

0 - - - - - 0 - - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0

Јавне службе

Недовољна опремљеност руралних 
подручја објектима јавних служби, 
лоше стање објеката и 
опремљености појединих школа и 
здравствених станица и амбуланти и 
објеката културе на сеоском подручју.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 -

Саобраћајна 
инфраструктура

Неквалитетна саобраћајна 
повезаност и доступност делова 
подручја града. Недовољно 
одржавање саобраћајне 
инфраструктуре. Непостојање 
обилазнице има за последицу 
повећање концетрација загађујућих 
материја у ваздуху и повећан 
интензитет буке што неповољно 
утиче наздравље становништва.

- - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0

Енергетика 
Недовољно развијена електро мрежа 
и коришћење искључиво 
необновљивих енергетских ресурса.

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0/- 0 0 0 0

Телекомуникације

Недовољна покривеност насеља 
телекомуникационом 
инфраструктуром, посебно  у 
руралном подручју града. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

Комунална опрема

Недовољно развијена комунална 
ифраструктура. Непостојање 
регионалног концепта управљања 
отпадом нити регионалне санитарне 
депоније. Настављање 
неконтролисаног одлагања чврстог 
отпада на санитарно неуређена 
сметлишта.

- - 0 - 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0

Туризам

Недостаје препознатљива туристичка 
понуда и неразвијен туристички 
маркетинг. Недовољна доступност и 
развијеност саобраћајне, техничке и 
туристичке инфраструктуре за 

0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 - - - 0 - 0 0
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комплетирање и активирање 
туристичких центара и искоришћење 
туристичких ресурса града.

Заштита животне 
средине

Нерешени проблеми са свим врстама 
отпада која се генерише на 
територији града. Проблеми који се 
односе на квалитетом основних 
чинилаца животне средине (ваздух, 
воду и земљиште). Не спроводе се 
адекватне мере заштите. Слаба јавна 
свест и образовање по питањима 
заштите животне средине.

0 - - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - -

Заштита природних 
добара

Наставља се угрожавање био- и гео-
диверзитета и предеоних особености 
због непланске изградње.

0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - -

Заштита непокретних 
културних добара

Неефикасна заштита непокретних 
културних добара услед недостатка 
планске документације и 
одговарајућих урбанистичких 
планова. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -

Значење симбола:   +   укупно позитиван утицај;  —  укупно негативан утицај;  0  нема директног утицаја или нејасан утицај, 
0/− нејасан утицај / могућ мањи негативан утицај, 0/+ нејасан утицај / могућ мањи позитиван утицај
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V.1.1. Разлози за избор најповољнијег варијантног решења

Према  члану  15.  Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  обавезно  је  поређење 
варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења. Из тог разлога 
резултати  процене  утицаја  варијантних  решења  на  животну  средину,  приказани  у 
табелама, сумирани су према секторима плана.

Могући позитивни и негативни ефекти варијанти плана показују следеће:

- у варијанти да се просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем 
тренду могу  се  очекивати  само негативни  ефекти  код  сваког  сектора  и  ниједан 
позитиван ефекат у односу на циљеве стратешке процене утицаја.

- у варијанти  да  се  просторни  план  имплементира  могу  се  очекивати  бројни 
позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају већину негативних тенденција у 
развоју града Лознице ако се план не би имплементирао. У овој варијанти могу се 
очекивати и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима плана, а који су 
неизбежна цена друштвено-економског развоја града. То се пре свега односи на 
развој  саобраћајне  инфраструктуре.  Тако  се  у  појасевима  непосредно  уз 
саобраћајну  инфраструктуру  може  повремено  јавити  прекорачење  граничних 
вредности  загађености  ваздуха.  У  појасевима  непосредно  уз  планиране 
саобраћајнице могуће је повремено прекорачење граничних вредности загађености 
ваздуха. Међутим, у ширем контексту и таква планска решења имаће значајно већи 
позитивни  ефекат  на  друге  аспекте  развоја.  На  пример,  планирана  обилазница 
допринеће смањењу загађености ваздуха и смањењу интензитета буке у градском 
центру.

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног плана 
знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе. 

V.1.2. Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења

У претходним табелама извршена је квалитативна експертска процена позитивних и 
негативних  утицаја  појединих  сектора  плана  на  животну  средину  у  поређењу  са 
ефектима варијанте ако се план не примени. 

У  наставку  стратешке  процене  утицаја  извршена је  евалуација  значаја,  просторних 
размера  и  вероватноће  утицаја  планских  решења  предложене  баријанте  плана  на 
животну средину. За евалуацију је примењен метод развијен у оквиру научног пројекта 
који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине под називом 
''Методе  за  стратешку  процену  животне  средине  у  планирању  просторног  развоја 
лигнитских басена'', који је спроведен у Институту за архитектуру и урбанизам Србије 
из Београда. Као основа за развој овог метода послужиле су методе које су потврдиле 
своју вредност земљама Европске уније.

Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне 
размере  на  којима  се  може  остварити  утицај.  Утицаји,  односно  ефекти,  планских 
решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус 
односи на негативне,  а знак плус за позитивне промене, како је  приказано у доњој 
табели.  Овај  систем  вредновања  примењује  се  како  на  појединачне  индикаторе 
утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора. 
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Табела 26 Критеријуми за оцењивање величине утицаја
Величина утицаја Ознака О п и с

Критичан - 3 Јак негативан утицај
Већи - 2 Већи негативан утицај 
Мањи - 1 Мањи негативни утицај
Нема  утицаја  или 
нејасан утицај  0 Нема утицаја, нема података или није примењиво

Позитиван + 1 Мањи позитивни утицај
Повољан + 2 Већи позитиван утицај
Врло повољан + 3 Јак позитиван утицај 

Табела 27 Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја
Размере утицаја Ознака О п и с

 Регионални Р Могућ утицај у оквиру простора регије
 Општински O Могућ утицај у простору општине/града)
 Локални Л Могућ утицај у некој зони или делу општине/града

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 доњој табели.

Табела 28 Скала за процену вероватноће утицаја
Вероватноћа Ознака Опис

100% ВВ утицај известан
више од 50% В утицај вероватан
мање од 50% M утицај могућ
мање од 1% Н утицај није вероватан

Могу  се  извести  и  додатни  критеријуми  према  времену  трајања  утицаја,  односно 
последица и то: привремени-повремени (П) и дуготрајни (Д) ефекти.

На  основу  критеријума  процене  величине  и  просторних  размера  утицаја  планских 
решења на циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја идентификованих 
утицаја за остваривање циљева стратешке процене.

Утицаји  од  стратешког  значаја  за  просторни  план  су  они  који  имају  јак  или  већи 
(позитиван или негативан) ефекат на целом подручју плана или на вишем (региналном 
или  националном)  нивоу  планирања.  На  основу  процене  утицаја  појединачних 
планских  решења  на  циљеве  стратешке  процене,  како  је  урађено  у  табеларним 
приказима, утврђени су значајни стратешки утицаји.

Табела 29 Критеријуми за евалуацију значаја утицаја

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
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Табела 30 Планска решења у предлогу плана обухваћена проценом утицаја

Ознака Планско решење
1 Заштита и одрживо коришћење пољопривредног земљишта
2 Унапређење стања постојећих шума
3 Развој водоводног система на целој територији града
4 Изградња, реконструкција и проширење локалних водовода
5 Санитарне зоне заштите изворишта

6 Изградња нових и ревитализација и активирање постојећих и 
запуштених ППОВ

7 Одржавање постојећих мелиорација, водорегулација, линијских система и објеката одбране од 
великих вода

8 Развој система за наводњавање и одводњавање
9 Коришћење обновљивих извора енергије

10 Коришћење биомасе
11 Изградња МХЕ
12 Реализација пројекта гасификације града
13 Уређење гробаља и пијаца
14 Чишћење нехигијенских сметлишта у руралном подручју
15 Активности на реализацији пројекта регионалне санитарне депоније

16 Збрињавање отпада  анималног  порекла  и  „сеоских  депонија“  за  пољопривредни  токсични 
отпад

17 Развој и организација препознатљиве туристичке понуде
18 Повећање капацитета и побољшање нивоа саобраћајне инфраструктуре
19 Изградња обилазнице
20 Подстицање транграничног саобраћаја са Републиком Српском
21 Изградња железничке пруге Ваљево – Лозница
22 Развој других видова транспорта
23 Унапређење производних и просторних предности града Лозница

24 Формирање  конкурентне  структуре  привреде  и  повољног  амбијента  за  развој  МСП  и 
предузетништва

25 Развој и виши квалитет услуга и објеката јавних служби
26 Развој телекомуникационе инфраструктуре
27 Правила изградње и уређења простора
28 Мере за заштиту основних чинилаца животне средине
29 Мере за заштиту непокретних културних добара
30 Мере за заштиту од елементарних непогода
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Табела 31 Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја
ПЛАНСКА РЕШЕЊА Циљеви стратешке процене утицаја

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Заштита и одрживо коришћење пољопривредног земљишта 0 0 0 0 0 +3 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 +1 0 0
Унапређење стања постојећих шума 0 +1 0 0 0 0 +3 +2 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0
Развој водоводног система на целој територији града 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0
Изградња, реконструкција и проширење локалних водовода 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0
Санитарние зона заштите изворишта 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0
Изградња нових и ревитализација и активирање постојећих и 
запуштених ППОВ 0 0 0 +3 0 0 0 +1 +2 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0

Одржавање постојећих мелиорација, водорегулација линијских 
система и објеката одбране од великих вода 0 0 0 +1 +2 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Развој система за наводњавање и одводњавање 0 0 0 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коришћење обновљивих извора енергије +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +2 -1 -1 0 0 +1 0 0
Коришћење биомасе -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 +1 0 0
Изградња МХЕ +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +2 -1 0 0 0 +1 0 0
Реализација пројекта гасификације града +2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 +1 0 0 0
Уређење гробаља и пијаца 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 +1 0 0 0
Чишћење нехигијенских сметлишта у руралном подручју +1 +1 0 +1 0 +1 0 +1 +3 0 0 0 0 +3 0 0 +1 0 0 0
Учешће у реализацији пројекта регионалне санитарне депоније +2 +2 0 +1 0 +1 0 +1 +3 +3 0 0 0 +3 0 0 +1 0 0 0
Збрињавање отпада анималног порекла и „сеоских депонија“ за 
пољопривредни токсични отпад 0 0 0 +2 0 +1 0 0 +3 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0

Развој и организација препознатљиве туристичке понуде 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0 0 0 +1 +2 +2 0 +2 0 +3
Повећање  капацитета  и  побољшање  нивоа  саобраћајне 
инфраструктуре -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0

Изградња обилазнице +3 +3 +
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Интензивирање транспортних веза са Републиком Српском 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0
Изградњу железничке пруге Ваљево - Лозница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0
Привредно-спортски аеродром -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0
Унапређење производних и просторних предности града Лозница -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 0 +1 0 +2 0 0
Формирање  конкурентне  структуре  привреде  и  повољног 
амбијента за развој МСП и предузетништва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +2 0 0

Развој и виши квалитет услуга и објеката јавних служби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +2 +1 +2 +2
Развој телекомуникационе инфраструктуре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 +1 +1 +3

Правила изградње и уређења простора +2 +2 +
2 +1 0 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 0 +2 +2 0 0 0 0 0

Мере за заштиту основних чинилаца животне средине +3 +3 +
3 +2 0 +1 +1 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +2 0 +2 0 +3 +3

Мере за заштиту непокретних културних добара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 0 +2 +3
Мере за заштиту од елементарних непогода 0 0 0 +3 +3 +2 0 +3 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 +1 +2

80



Табела 32 Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја
ПЛАНСКА РЕШЕЊА Циљеви стратешке процене утицаја

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Заштита и одрживо коришћење пољопривредног земљишта О Л О Л
Унапређење стања постојећих шума Л О Л О
Развој водоводног система на целој територији града О О
Изградња, реконструкција и проширење локалних водовода Л Л
Санитарне зоне заштите изворишта Л Л
Изградња нових и ревитализација и активирање постојећих и 
запуштених ППОВ О Л О О

Одржавање постојећих мелиорација, водорегулација линијских 
система и објеката одбране од великих вода О О О Л

Развој система за наводњавање и одводњавање О О О
Коришћење обновљивих извора енергије Л Л Л О Р Л Л
Коришћење биомасе Л Л О Л
Изградња МХЕ О О Л О О Л
Реализација пројекта гасификације града О О Л
Уређење гробаља и пијаца О Л Л
Чишћење нехигијенских сметлишта у руралном подручју Л Л Л Л Л О Л Л
Учешће у реализацији пројекта регионалне санитарне депоније Р Р Л Л Л Р Р Л Л
Збрињавање отпада анималног порекла и „сеоских депонија“ за 
пољопривредни токсични отпад О О О О

Развој и организација препознатљиве туристичке понуде Л Л Л О О О Р
Повећање  капацитета  и  побољшање  нивоа  саобраћајне 
инфраструктуре Л Л Л О Л

Изградња обилазнице О О О
Интензивирање транспортних веза са Републиком Српском Р Р
Изградњу железничке пруге Ваљево - Лозница Р
Привредно-спортски аеродром Л Л Л Л
Унапређење производних и просторних предности града Лозница Л Л Л Л О О
Формирање  конкурентне  структуре  привреде  и  повољног 
амбијента за развој МСП и предузетништва О О

Развој и виши квалитет услуга и објеката јавних служби О О О О О
Развој телекомуникационе инфраструктуре О О О О О
Правила изградње и уређења простора О О О О Л Л Л Л Л Л Л О О
Мере за заштиту основних чинилаца животне средине О О О О О О О О Р Л Л Л О Р Л О О
Мере за заштиту непокретних културних добара Р Р Р
Мере за заштиту од елементарних непогода О О Л О Л О О
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Табела 33 Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја планских решења на животну средину и одрживог развој

Планско решење

Идентификација и евалуација 
значајних утицаја∗

Образложење
Ознака циља СПУ Ранг

Заштита  и  одрживо  коришћење 
пољопривредног земљишта

6 O / +3 / В / Д Планиране  активности  оствариће  значајан  дуготрајан  утицај  на  подручју  града. 
Вероватно ће  се  значајно  смањити  контаминација  тла.  Могућ  је  повољан утицај  на 
унапређење квалитета површинских и подземних вода, као и на чување квалитетног 
обрадивог земљишта.16 O / +2 / В / Д

Унапређење стања постојећих шума
7 O / +3 / В / Д Вероватан је значајан дуготрајан утицај градског значаја на пошумљавање, као и на 

заштиту биодиверзитета и предеоних вредности.14 O / +2 / В / Д
Развој  водоводног  система  на  целој 
територији града 17 O / +2 / В / Д Вероватан  је  значајан  дуготрајан  утицај  градског  значаја  на  повећање  доступности 

здравој пијаћој води што ће повољно утивати  на здравље становништва.

Изградња,  реконструкција  и 
проширење локалних водовода

4 O / +3 / В / Д Очекују се значајни позитивни утицаји на квалитет површинских и подземних вода и 
допринос успостављању савременог концепта управљања отпадом/отпадним водама. 
Утицаји су окарактерисани као дуготрајни.9 O / +2 / В / Д

Санитарне зона заштите изворишта 5 O / +2 / М / П

Могући су значајни позитивни ефекти у смислу одбране од поплавних вода чиме се 
индиректно штите и други ресурси града као што је нпр. пољопривредно земљиште. 
Утицаји  су  окарактерисани  као  повремени  јер  се  могу  очекивати  у  случају  појаве 
поплавних вода.

Коришћење обновљивих извора 13 O / +2 / В / Д
Очекују  се позитивни ефекти на смањење потрошње фосилних горива коришћењем 
еолске (обновљиве) енергије. Могући су одређени негативни утицаји на биодиверзитет 
(орнитофауну и хироптерофауну) који нису окарактерисани као стратешки значајни.

Реализација  пројекта  гасификације 
града

1 O / +2 / ВВ / Д Извесни  су  значајни  позитивни  ефекти  гасификације  на  смњење  концетрације 
загађујућих материја у ваздуху смањењем број индивидуалних ложишта.2 O / +2 / ВВ / Д

Чишћење  нехигијенских  сметлишта  у 
руралном подручју 9 O / +3 / В / Д Очекују се јаки позитивни утицаји на унапређење система прикупљања и поступања са 

отпадом посебно у руралном подручју града.

Учешће  у  реализацији пројекта 
регионалне санитарне депоније 

1 Р / +2 / В / Д Очекују  се  значајни  овог  планског  решења  на  смањење изложености  становништва 
загађеном  ваздуху  насталом  као  последица  честог  паљења  депонованог  отпада. 
Извесни  су  и  јаки  позитивни  ефекти  на  унашређење  сустема  управљања  отпадом, 
посебно  у  делу  изналажења  локације  регионалне  депоније.  Ефекти  су  трајног 
карактера.

2 Р / +2 / В / Д
9 Р / +3 / ВВ / Д

10 Р / +3 / ВВ / Д

 Критеријуми процене према горњим табелама 
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Планско решење

Идентификација и евалуација 
значајних утицаја

Образложење
Збрињавање отпада  анималног 
порекла  и  „сеоских  депонија“  за 
пољопривредни токсични отпад

4 O / +2 / В / Д
Очекују  се јаки  позитивни  ефекти  овог  планског  решења на очување и  унапређење 
квалитета површинских и подземних вода које се угрожене неадекватним третманом 
биохазардног отпада који се често баца у водотоке. Такође је известан и позитиван 
утицај на унапређење система управљања отпадом.

9 O / +3 / ВВ / Д

Развој  и организација препознатљиве 
туристичке понуде

15 O / +2 / М / Д Могући су индиректни значајни позитивни утицаји развоја туризма на очување основних 
чинилаца животне средине, биодиверзитета и предела, а очекују се и позитивни утицаји 
на: заштиту културних добара, ублажавање негативних демографских тенденција, раст 
запослености  и  унапређење  информисања  јавности  о  питањима  која  су  у  вези  са 
заштитом животне средине и одрживим развојем.

16 O / +2 / М / Д
18 O / +2 / В / Д
20 Р / +3 / В / Д

Изградња обилазнице
1 O / +3 / ВВ / Д Извесни су јаки позитивни ефекти изградње обилазнице на смањење штетних материја 

у ваздух, изложеност становништву овим загађађењем и смањење интензитета буке у 
градском центру.

2 O / +3 / ВВ / Д
3 O / +3 / ВВ / Д

Унапређење производних и просторних 
предности града 18 O / +2 / В / Д

Вероватан је већи дуготрајан утицај на и повећање запослености на градском нивоу, а 
самим тим и на успоравање негативних демографских тенденција посебно у руралном 
подручју града.

Формирање  конкурентне  структуре 
привреде и амбијента за развој МСП и 
предузетништва

18 O / +2 / В / Д

Развој  и  виши  квалитет  услуга  и 
објеката јавних служби

17 O / +2 / М / Д Могући су већи дуготрајни утицаји на унапређење здравља становништва, успоравање 
депопулације  руралних  подручја  града,  унапређење  служба  за  заштиту  животне 
средине и информисање јавности о питањима у вези са животном средином.

19 O / +2 / М / Д
20 O / +2 / М / Д

Правила  изградње  и  уређења 
простора

1 O / +2 / В / Д Вероватни су значајни позитивни утицаји дефинисаних правила изградње и уређења 
простора  на  квалитет  основних  чинилаца  животне  средине,  али  на  друге  аспекте 
уређења простора који су функцији реализације циљева одрживог развоја.

2 O / +2 / В / Д
3 O / +2 / В / Д

Мере  за  заштиту  основних  чинилаца 
животне средине

1 O / +3 / М / Д
Реализацијом дефинисаних мера заштите животне средине очекују се јаки позитивни 
ефекти на све чиниоце животне средине (природне и друштвене)  што је у функцији 
реализације циљева одрживог развоја. Посебно значајни ефекти очекују се у односу на: 
квалитет ваздуха, интензитет буке, заштиту водних ресурса и земљишта, унапређење 
система управљања отпадом, заштиту непокретних културних добара. Извесни су јаки 
позитивни ефекти и на унапређење службе за заштиту животне средине и мониторинг, 
као и на унапређење информисање јавности по питањима зажтите животне средине и 
одрживог  развоја.  Неопходно  је  у  контексту  наведених  констатација  стриктно 
спровођење дефинисаних мера заштите у  оквиру  Плана и мера заштите које  ће се 
дефинисати предметном стратешком проценом утицаја на животну средину.

2 O / +3 / М / Д
3 O / +3 / М / Д
4 O / +2 / М / Д
8 O / +2 / М / Д
9 O / +3 / ВВ / Д

10 O / +3 / ВВ / Д
14 O / +2 / М / Д
15 O / +2 / М / Д
19 O / +3 / ВВ / Д
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Планско решење Идентификација и евалуација 
значајних утицаја Образложење

20 O / +3 / ВВ / Д

Мере  за  заштиту  непокретних 
културних добара

15 O / +3 / ВВ / Д Планиране мере и програми могу у  значајној  мери унапредити  ефикасност  заштите 
непокретних  културних  добара  и  допринети  унапређењу  информисања  јавности  по 
питањима заштите и презентације створених вредности.

19 O / +2 / В / Д
20 O / +3 / В / Д

Мере  за  заштиту  од  елементарних 
непогода

4 O / +3 / М / Д Очекују  се  јаки  позитивни  трајни  ефекти  на  читавом  планском  подручју  у  смислу 
смањења ризика од поплавних вода и тиме на заштиту пољопривредног земљишта, 
заштиту  од  ерозивних  процеса  и  контаминације  тла.  Поред  тога,  очекују  се  и 
унапређење  информисања  јавности  о  могућим  проблемима  у  животној  средини  и 
могућностима и мерама за њихово превазилажење.

5 O / +3 / В / Д
8 O / +3 / М / Д

20 O / +2 / М / Д

84



V.1.3. Резиме значајних утицаја плана

На  основу  евалуације значаја  утицаја  приказаних  у  табели,  закључује  се  да 
имплементација плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на целом 
планском подручју. Негативни утицаји су ограниченог карактера и по интензитету и по 
просторној  размери.  Са  друге  стране,  идентификован  је  читав  низ  позитивних 
значајних утицаја плана од којих су најзначајнији:

1) Животна средина

- квалитет  ваздуха  и  клима:  смањење  загађености  ваздуха  и  смањење  емисије 
„гасова стаклене баште“ услед повећања коришћења обновљивих видова енергије 
и  гасификације,  побољшања  и  промене режима  саобраћаја  посебно  изградњом 
обилазнице;

- квалитет  вода:  очување  и  побољшање  квалитета  вода  унапређењем  начина 
коришћења  пољопривредног  и  шумског  земљишта,  применом  нетехничких  и 
техничким мера заштите површинских и подземних вода и изградњом постројења 
за контролу и пречишћавање отпадних вода, као и развојем канализационе мреже 
на територији града;

- квалитет  земљишта:  смањење  контаминације  земљишта  у  пољопривреди  и 
контролисано прикупљање и одлагање чврстог  отпада,  предузимање адекватних 
мера за сузбијање и спречавање ерозивних процеса;

- биодиверзитет,  заштићена  природна  добра,  предео:  унапређење  захваљујући 
планираном  развоју  шумарства  и  заштите  дивљачи;  планираним  мерама  и 
програмима заштите природних вредности; унапређење предела, водопривредним 
радовима другим планским мерама заштите.

2) Друштвено-економска питања

- сеоска насеља: успоравање депопулације села мерама уређења центара насеља, 
унапређења  јавних  служби,  комуналне  и  телекомуникационе  инфраструктуре  и 
привредних активности;

- запосленост: повећање запослености кроз реструктурисње пољопривреде и план 
инфраструктурног опремања привредних и туристичких зона;

- здравље становништва: планирани услови за обезбеђење доступности квалитетној 
води за пиће, доступност и квалитет здравствених услуга и смањење експозиције 
загађеном ваздуху.

V.1.4. 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 могу настати 
као резултат интеракције између бројних мањих утицаја. 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.
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Табела 34 Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката
Интеракција 

планских 
решења

Област стратешке процене

Управљање квалитетом ваздуха

2, 9, 11, 12, 14, 
15, 19, 28

Позитиван утицај на смањење емисије штетних материја из грејања и саобраћаја и 
на  смањење  експозиције  контролисаном  изградњом  у  зонама  са  изворима 
повишене емисије,  изградњом обилазнице и повећањем шумовитости и другим 
техничким и организационим мерама. 

10, 16, 17, 18, 
22, 23

Негативан  утицај  на  емисију  и  експозицију  у привредним зонама  и  прилазним 
путевима због интеракције емисија из нових и постојећих система саобраћаја и 
начина грејања. 

Заштита од буке
19, 27, 28 Позитиван утицај на смањење експозиције становништва буци контролисаном 

изградњом у зонама са изворима повишене емисије и другим мерама.

9, 17, 18, 22, 23 Негативан утицај у зонама где се суперпонирају бука из саобраћаја и 
индустрије/привреде.

Управљање водама
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 14, 15, 16, 
28

Позитиван  утицај  одрживог  коришћења  пољопривредног  и  шумског  земљишта, 
планираних  пројеката  и  мера  за  интегрално  управљање  водама  и  управљања 
отпадом.

Заштита и коришћење земљишта
1, 2, 14, 15, 16, 

27, 28, 30
Реструктурисње пољопривреде на основама одрживог развоја и одрживо газдовање 
шумама  имаће  позитиван  утицај  на  квалитет  и  оптимално коришћење земљишта. 
Правила изградње и уређења.

17, 28, 23, 24
Смањење  површина  плодног  пољопривредног  земљишта  услед  изградње  нових 
туристичких капацитета и инфраструктуре, индустрије/привреде и нове саобраћајне 
инфраструктуре.

Управљање отпадом
1, 6, 14, 15, 16, 

17, 27, 28
Унапређење  интегралног  управљања  отпадом,  организованог  туризма  и 
пољопривреде вероватно значајно побољшање управљања отпадом.

Климатске промене
2, 9, 10, 11, 12, 

18, 28
Позитивни  синергетски  ефекти  пошумљавања,  унепређења  мреже  друмског  и 
железничког  саобраћаја,  развоја  централизованог  грејања  и  повећање  потрошње 
ОИЕ, као и система мониторнинга квалитета ваздуха.

Очување биодиверзитета и унапређење предела

1, 2, 27, 28, 30
Могући позитивни ефекти унапређења пољопривредних, шумских и водних станишта. 
Унапређење предеоних особина у зонама заштићеног природног и културног добра и 
туристичких центара.

9, 18 Могући утицај на биодеверзитет изградњом ветроелектране и заузимањем површина 
за саобраћај.

Заштита културно-историјске баштине
17, 25, 27, 28, 

29
Позитивни ефекти уређења центара насеља и туристичких центара, као и планова 
заштите заштићених и предложених за заштиту природних културних добара.

Насеља, становништво и људско здравље

1, 4, 5, 6, 12, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 23, 24, 

25, 27, 28 

Директан позитиван утицај има побошање квалитета воде за пиће и мере заштите 
квалитета вода и ваздуха. Индиректни позитивни утицаји од пошумљавања, бољих 
здравствених услуга,  смањеној  експозицији због изградње обилазница око града и 
изградње  еколошки  прихватљивијег  начина  грејања.  Унапређење  пољопривреде, 
водопривреде, јавних служби,  управљања отпадом, путне мреже и развој  малих и 
средњих  предузећа  и  туризма  кумулативно  у  већој  мери  могу  да  допринесу 
задржавању и запошљавању сеоског становништва.

Јачање институционалне способности за заштиту животне средине
17, 25, 26, 28, 

29, 30 
Позитивни  ефекти  у  контексту  јачања  институционалне  способности  за  заштиту 
животне  средине,  мониторинга  и  информисања  јавности  о  питањима  у  вези  са 
заштитом животне средине.
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V.2. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 

Планирање и уређење простора са једне и заштита животне средине са друге стране, 
представљају два посебна али и комплементарна система, намењена обезбеђивању 
услова  за  усклађени  просторни развој  и  заштиту  простора,  природних  и  створених 
вредности. Из тих разлога, могу се препознати следеће мере заштите дата као планска 
решења у просторном плану града чијом ће имплементацијом бити остварена заштита 
и унапређење животне средине.

Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји  на животну средину сведу у 
границе прихватљивости,  односно допринесу спречавању,  смањењу или отклањању 
сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину.

V.2.1. Планска концепција заштите животне средине

Територија  града  Лозница одликује  се  угроженом животном средином.  У  складу  са 
категоризацијом животне средине датом у Просторном плану Републике Србије (2010), 
на територији града Лозница могу се издвојити четири типа подручја са различитим 
квалитетом животне средине:

- Прва  категорија  -  грађевинско  подручје  Лознице,  индустријска  зона  "Вискозе", 
депонија  комуналног  отпада  и  индустријског  отпада  из  "Вискозе",  комплекс  РТБ 
"Зајача"- "Топионица" са депонијом према Горњој Борини.

- Друга  категорија  -  категорија  -  државни  пут  првог  реда,  магистрална  пруга, 
заштитни појас путева и пруге, индустријски колосек, околина комплекса "Вискозе" у 
правцу  доминантног  ветра  -  Бања  Ковиљача,  грађевинска  подручја  насеља  уз 
државни пут првог реда (Ново Село, Лешница, Липнички Шор, Брезјак, Слатина), 
пољопривредно ратарско земљиште, трасе регионалних путева.

- Трећа категорија - остала сеоска насеља, ратарско-сточарско земљиште, ратарско-
воћарско земљиште, трасе локалних путева, шумско земљиште, рекреативне зоне 
и зеленило, мочварно земљиште, подручја са природном деградацијом простора, 
делови очуване природе.

- Четврта категорија – Заштићена природна добра (међународно значајна станишта 
штица  –  IBA  подручја  –  планина  Цер,  подручје  Драгинац,  споменик  Текериш), 
околина  заштићених  културних  добара  (део  села  Тршић  и  манастир 
Троноша)добара,  простори  посебних  природних  вредности  (простор  посебних 
природних  вредности  Цер,  природни  екосистеми  Гучево,  Борања  ''Источна 
Борања'')

У  погледу  заштите  животне  средине,  као  најугроженији  простори  у  граду  Лозница 
идентификовани су:

- индустријска  зона  "Вискоза",  која  специфичним  штетним  материјама 
(сумпорводоник,  угљендисулфид,  меркаптани и др.),  загађује  насеља Лозницу и 
Бању Ковиљачу али и шири простор

- депонија код улива Штире у Дрину, у којој се врши депоновање комуналног отпада 
града и отпада из “Вискозе”;
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- РТБ "Зајача"-"Топионица"  са депонијама,  и то  депонија  према Горњој  Борињи и 
депонија старих акумулатора у оквиру комплекса фабрике;

- река Штира, која се претвара у колектор отпадних вода од депоније сепарације и 
топионице  руда  РТБ  "Зајача"-"Топионица"  и  отпадних  и  индустријских  вода  са 
конурбационог подручја Лознице;

- појас  дуж  магистралних  путева,  угрожен  прекомерном  буком  и  загађивањем 
ваздуха; 

- центар града Лознице, угрожен од саобраћаја (бука, загађивање ваздуха) и грејања.

Планска концепција заснива се на заштити и унапређењу квалитета животне средине у 
дефинисаним  просторно-еколошким  зонама  применом  мера  и  правила  коришћења 
простора и грађења. То подразумева примену свих адекватних мера заштите животне 
средине  које  ће  бити  прописане  након  дефинисања  планских  решења.  Такође, 
ефикасним режимима и правилима изградње, коришћења и уређења простора може се 
унапредити стање квалитета животне средине.

V.2.2. 3аштита ваздуха

Квалитет ваздуха на подручју просторног плана је релативно угрожен, са изузетком 
ужег градског подручја и околине индустријских комплекса, где су негативни утицаји 
највећи  и  озбиљно  угрожавају  квалитет  ваздуха.  Заштита  ваздуха  остварује  се 
предузимањем мера систематског праћења квалитета ваздуха, смањењем загађивања 
ваздуха  загађујућим  материјама  испод  прописаних  граничних  вредности, 
предузимањем техничко-технолошких и других потребних мера за смањење емисије, 
као и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину. 

Да  би  се  остварила  планска  концепција  заштите  животне  средине  неопходно  је 
применити следећа правила и мере заштите:

А.  Смањивање  загађености  ваздуха  испод  дозвољеног  нивоа  за  тзв.  типичне 
загађујуће  материје,  односно  смањење  нивоа  емисије  из  постојећих  извора 
загађивања ваздуха. 

- Индустријски објекти

Ефикаснија  примена  система  за  пречишћавање  ваздуха  и  коришћење  нових 
технологија у циљу задовољења граничних вредности емисије.

- Градске топлане и бројна индивидуална ложишта

Усклађивање  режима  рада  постојећих  котларница  са  прописима.  Потребно  је 
инсталирати  системе  за  пречишћавање  отпадних  гасова  у  топланама,  односно 
унапредити одговарајућа техничка решења. Топлификација и проширење капацитета - 
техничка унапређења система даљинског грејања.

Б. Изградња обилазнице за транзитни саобраћај

У циљу дислоцирања одвија транзитног саобраћаја према Републици Српској за тешка 
возила  из  центра  града  преиспитати  режиме  саобраћаја  у  ширем  центру  града, 
повећати  проточност  возила  и  пројектовати  обилазницу  око  Лознице  за  транзитни 
саобраћај.  Нова  обилазница  омогућиће  измештање  транзитног  саобраћаја  и 
отклањање уског грла у централним деловима града.
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В. Емисије из нових постројења одржавати у прописаним границама.

- Није  дозвољено погоршање квалитета ваздуха  у било којој  зони подручја  плана 
због додатних емисија из нових извора,

- Ограничавање  емисије  из  индустрије  применом  најбоље  доступне  технологије 
(БАТ) и техника максималне заштите за веома токсичне, канцерогене и мутагене 
материје,

- За пројекте за које није прописана процена утицаја на животну средину димензије и 
висину димњака и других испуста загађења у ваздух пројектовати према европским 
нормама.

Г. Контрола  и  праћење  загађивања  ваздуха  из  индустријских  објеката  за  тзв. 
специфичне загађујуће материје.

Успостављање система мониторинга у циљу праћења одређених загађујућих материја 
које  се  могу  емитовати  из  индустријске  зоне  или  из  појединачних  индустријских 
објеката. Ово се нарочито односи на потенцијално највеће загађиваче.

Сви  објекти  који  испуштају  загађујуће  материје  морају  се  придржавати  граничних 
вредности  прописаних  „Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих 
материја  у  ваздух”  (Службени  гласник  РС,  бр.  71/10)  и  других  прописа  у  области 
заштите ваздуха.

Д. Систематско праћење стања квалитета ваздуха (за основне загађујуће материје) и 
проширење мреже мерних места.

Наставак  система  сталне  контроле  квалитета  ваздуха  у  Лозници  на  стандардној 
мониторинг мрежи. Проширити и успоставити систем праћења квалитета ваздуха на 
појединим  локацијама  у  урбаном  делу  Града,  као  и  у  другима  насељима  (Бања 
Ковиљача) набавком и уградњом мерне станице за праћење концентрација загађујућих 
материја.

Поштовање Закона о заштити ваздуха (Службени Гласник РС, бр. 36/09) и Уредбе о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Службени Гласник РС, бр. 
11/10, 75/10).

V.2.3. 3аштита вода

А. Очување и унапређење водних потенцијала града.

Приступити  изради  Стратегије  коришћења водних потенцијала  на територији  града. 
Наставак истраживања и изградња система водоснабдевања из локалних изворишта 
као  и  из  Мачванског  регионалног  система  водоснабдевања.  Провести  одрживо 
коришћење водних потенцијала на територији општине. 

Трајно  обезбеђење  класа  квалитета  свих  површинских  и  подземних  вода  према 
захтевима из Водопривредне основе Србије који подразумевају да се сви водотоци на 
подручју града задрже у прописаној класи квалитета.

Потребно је применити све неопходне мере заштите којима се обезбеђује спречавање 
или ограничавање  испуштања опасних, отпадних и других штетних материја у воде, 
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као  и  праћење,  испитивање  квалитета  вода  и  њихово  пречишћавање.  Због  тога  је 
неопходно  придржавати  се  Законских  оквира  којима  се  регулише  проблематика 
упуштања загађујућих материја у водотоке.

Б. Заштита  и  санација  постојећих  изворишта  водоснабдевања.  Дефинисати, 
успоставити и одржавати зоне санитарне заштите изворишта. 

Успостављање  строгог  санитарног  надзора  у  зони  непосредне  заштите  изворишта 
(забраном  одвијања  активности  који  нису  у  функцији  водоснабдевања)  и  режима 
сталног санитарног надзора у ужој и широј зони заштите изворишта. 

- у  зони  непосредне  заштите  забрањено  је:  грађење  свих  врста  инвестиционих 
објеката  осим  објеката  водоснабдевања,  приступ  лица  која  нису  запослена, 
транспортовање отрова,  обраду земљишта уз  коришћење ђубрива,  пестицида и 
хербицида, непланско сађење дрвећа и бацање и депоновање отпада и испуштање 
било каквих отпадних вода.

- у ужој  зони заштите,  поред ограничења наведених за зону непосредне заштите, 
треба забранити изградњу путева, копање канала и извођење земљаних радова, 
коришћење земљишта на начин који може угрозити исправност и количину воде и 
загађивање на било који начин подземних и површинских вода.

- у широј зони заштите потребно је забранити: изградњу инвестиционих објеката у 
гранама индустријске производње чије отпадне садрже опасне и штетне материје; 
изградњу објеката становништва (септичке јаме, стаје и други пратећи објекти) у 
околним насељима без претходно прибављене сагласности и санитарне дозволе; 
складиштење  и  употребу  отпадних  штетних  материја;  забранити  изградњу 
септичких јама и сахрањивање угинулих животиња у близини водотока и канала у 
широј зони заштите до 50м; бацање и депоновање отпада; забрањено је вршење 
пољопривредне  производње  без  успостављене  контроле  и  надзора  хемијског  и 
биолошког  састава  подземних  вода  на  контролним  тачкама  (пијезометрима) 
лоцираним у широј зони заштите.

Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања морају 
бити  заштићени  од  намерног  или  случајног  загађивања  и  других  утицаја  који  могу 
неповољно  деловати  на  издашност  изворишта  и  здравствену  исправност  воде. 
Елиминисање  свих  потенцијалних  загађивача  нарочито  из  зоне  изворишта 
водоснабдевања

В. Спровођење мера за очување и заштиту површинских и подземних вода и њихових 
резерви, квалитета и количине.

Забранити  свако  испуштање  отпадних  и  фекалних  вода  у  сталне  водотоке  без 
претходног пречишћавања. Отпадне воде се могу упуштати у реципијент уз примену 
одговарајућег  предтретмана,  на начин  и до  нивоа  који  не представља опасност за 
природне процесе и који не умањује њихово коришћење. Поштовати одредбе Закона о 
водама  (Службени  гласник  РС,  бр.30/10)  и  „Правилника  о  опасним  материјама  у 
водама” (Службени гласник СРС, бр.31/82). 

Површинске воде треба чувати од загађења предтретманом индустријских отпадних 
вода, проширењем канализационе мреже комуналних отпадних вода и третманом ових 
вода у постројењу за пречишћавање вода.

Отпадне воде, без обзира на степен пречишћавања, не могу се испуштати у водотоке I 
категорије  и  подручја  изворишта  водоснабдевања.  Спровести  стални  надзор  над 
индустријским  објектима  у  зонама  испуштања  загађујућих  материја  у  земљиште  и 
водотоке.
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Проширити  мрежу  мерних  места  за  праћење  стања  квалитета  воде  водотока  на 
подручју града (река Штира).

Г. Изградња, опремање и пуштање у рад постројења за пречишћавање отпадних вода. 
Изградња колектора отпадних вода

Оспособити  постојеће  постројење  за  пречишћавање  комуналних  отпадних  вода  и 
инсталирати  нове пречистаче у индустрији  које  их немају.  Извршити реконструкцију 
постојећег постројења за пречишћавање отпадних вода у циљу повећања капацитета и 
ефикасности. 

- Ревитализација и активирање постојећих и запуштених ППОВ 

- Изградња канализације и ППОВ за друга насеља (Лешница, Шор и др.).

Д. Санитација сеоских насеља 

Потребно је извршити евиденцију стања сеоских водовода. Спроводити перманентну 
контролу исправности воде за пиће од стране овлашћене организације и информисати 
јавност.

Где није могуће формирати канализациони систем, Обавезна је изградња непропусних 
санитарно-хигијенских септичких јама за отпадне воде домаћинстава.

Отпадне воде са сточних фарми обавезно прикупљати у прописане отоке и третирати 
пре упуштања у систем, или их прописно евакуисати.  Воду из кланица сакупљати у 
предвиђене специјалне септичке јаме и евакуисати их по пропису. 

V.2.4. 3аштита земљишта

Земљиште  на  подручју  плана  је  релативно  очувано  од  загађења  и  већим  делом 
погодно  је  за  производњу  здраве  хране.  Ради  заштите  и  спречавања  неповољног 
утицаја на квалитет земљишта потребно је предузимати следеће мере:

А.  Контрола  употребе  агрохемијских  средстава  у  циљу  смањивања  загађења 
земљишта из пољопривреде и очување земљишта 

Посебан  интерес  града  је  очување  земљишта  које  се  одликује  високим 
пољопривредним  вредностима.  На  земљиштима  се  могу  обављати  активности  и 
одлагати  материје  које  не  загађују  или  оштећују  земљиште.  У  том  смислу,  ради 
заштите  земљишта  потребна  је:  изградња  непропусних  септичких  јама у  деловима 
града  без  канализационе  мреже,  забрана  неконтролисаног  депоновања  свих  врста 
отпада, смањивање и контрола употребе агрохемијских средстава и поступна замена 
мање  токсичним  материјама,  контрола  и  забрана  рада  свих  објеката  који 
некотролисано  спаљују  отпад  и  сировине,  и  ефикасно  санкционисање  непланске 
изградње објеката. Потребно је стриктно поштовање и спровођење одредби ''Закона о 
пољопривредном  земљишту''  (Службени  гласник  РС,  бр.49/92)  и  ''Правилника  о 
дозвољеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земљишту  и  води  за 
наводњавање и методама њиховог испитивања'' (Службени гласник РС, бр.23/94).

Б.  Заустављање  бесправне  изградње  на  земљиштима  високих  бонитетних  класа  и 
шумском земљишту
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У наредном периоду свака  изградња мора бити  плански  усмерена,  контролисана  и 
ограничена на одређена подручја како се не би угрозиле природне еколошке и естетске 
вредности и нарушио еколошки капацитет средине. Због тога је, приликом планирања, 
регулације  и  изградње  неопходно  поштовање  услова  заштите  животне  средине 
прописаних у  планским документима.  Потребно  је  смањити коришћење квалитетног 
земљишта за непољопривредне сврхе.

В. Унапређење система праћења квалитета земљишта у циљу добијања релеватних 
података за израду катастра и информационог система о земљишту 

У  наредном  периоду  тежити  ка  повећању броја  анализа  основних  елемената  у 
земљишту  код  регистрованих  пољопривредних  газдинстава.  У  циљу успостављања 
информационог система потребно је формирати базу података на основу које ће се 
урадити карта загађења земљишта.

V.2.5. 3аштита од буке 

У смислу благовременог предузимања потребних мера заштите од буке неопходно је 
санкционисати  изградњу  будућих  објеката  који  емитују  прекомерни  ниво  буке, 
прописати посебне услове за уређење појаса уз саобраћајнице који су највећи извори 
буке, пратити стање буке и благовремено предузимати потребне интервенције за њено 
смањење.

Табела 35. Критеријуми за акустичко зонирање простора

Зоне Опис акустичке зоне
Допуштени нивои спољашње 

буке Leq(dBА)
Дан Ноћ

I Подручје  за  одмор  и  рекреацију,  болнице,  велики 
паркови

50 40

II Туристичка подручја,  мала и сеоска насеља, кампови и 
школске зоне

50 45

III Чисто стамбена подручја 55 45
IV Пословно-стамбена подручја, дечја игралишта 60 50
V Градски  центар,  зоне  дуж  аутопутева,  магистралних  и 

градских саобраћајница
65 55

VI Индустријска зона 70 70

Посебне мере заштите од буке одређују се за објекте који се граде изван грађевинског 
подручја  и  објекте  друштвених  делатности  за  јавне  функције.  Приликом  лоцирања 
објеката поштовати одредбе Закона о заштити од буке у животној средини („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09).

Успоставити мерно место за праћење нивоа буке у граду и у околини индустријске 
зоне.

V.2.6. Управљање отпадом 

А. Извршити  санацију  и  рекултивацију  постојеће  депоније  комуналног  отпада. 
Неопходно затварање постојеће депоније.

Приступити  реализацији  Пројекта  санитарно-техничке  санације  и  рекултивације 
деградираног простора на локацији постојеће градске депоније комуналног отпада на 
ушћу  Штире.  Приликом  спровођења  санације  и  рекултивације  пажњу  посветити 
заштити  подземних  вода  и  ваздуха,  и  уређењу  комплекса  депоније.  Затварање 
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депоније захтева предузимање посебних мера заштите тог простора и обезбеђивање 
праћење процеса након затварања депоније. 

Б. Унапређење система сакупљања и транспорта комуналног отпада на подручју града.

Проширити обухват  са којег се сакупља отпад. Потребно је приступити прикупљању 
чврстог комуналног отпада у сеоским насељима, проширивањем услуге организованог 
одношења  смећа  и  на  сеоска  подручја.  Размотрити  увођење  приватног  сектора  у 
процес сакупљања, нарочито по селима. Успоставити евиденцију рута за сакупљање 
отпада и оптимизовати постојеће руте кретања возила за одвоз отпада. У том смислу, 
ажурирати  базу  података  о  корисницима  и  урадити  план  размештаја  судова  за 
сакупљање.  У  наредном периоду  потребно  је  набавити  нова  транспортна  средства 
(наменска  возила)  за  прикупљање  комуналног  отпада,  као  и  судове  за  одлагање 
отпада (контејнере).

В. Уклањање дивљих депонија које су формиране на територији града.

Постојеће дивље депоније је  потребно уклонити и очистити површине на којима су 
биле лоциране. Санкционисати настајање дивљих депонија кроз појачани инспекцијски 
надзор надлежних градских служби. 

Г.  Поступно  увођење  система  за  селекцију  и  рециклажу  уз  формирање  мреже 
прикупљачких станица.

Увести  примарну  селекцију  из  комуналног  отпада,  а  окосницу  селекције  чиниће 
надлежно  ЈКП.  Организовати  систем  селективног  прикупљања  отпада  и  његовог 
разврставања  у  ''рециклажном  дворишту''.  Размотрити  укључивање  неформалног 
сектора  у  систем  рециклаже  кроз  ангажовање  од  стране  ЈКП.  Потребно  је  увести 
приватан  сектор  у  област  селекције  и  рециклаже,  пре  свега  кроз  систем  јавног  и 
приватног  партнерства.  Подржати  активности  приватног  сектора  који  би  се  бавио 
рециклажом посебних токова, пре свега уља, електронског отпада, гума и сл.

Д.  У  оквиру  спровођења  локалног  плана  управљања  отпадом,  нарочито  развијати 
систем  управљања  опасним  отпадом  у  граду  који  се  односи  на  индустријски, 
медицински и др. опасан отпад.

Формирати базу података са идентификацијом свих генератора индустријског отпада 
(опасним,  неопасним  и  инертним)  у  циљу  безбедног  управљање  индустријским 
отпадом.  Извршити  карактеризацију  целокупног  опасног  отпада  у  граду.  Појачати 
активности на управљању медицинским отпадом, тако што ће искуства и упутства о 
поступању са отпадом из одређених сектора Здравственог центра бити проширена на 
све здравствене установе.

Ђ. Успостављање интегралног управљања отпадом

Управљање отпадом на територији  града ускладити  са смерницама и препорукама 
Стратегије управљања отпадом за период 2010-2019.г. (''Службени гласник РС'', број 
29/10) и одредбама Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09) 
и Закона о амбалажи и амбалажном отпаду (''Службени гласник РС'',  број 36/09),  у 
циљу спречавања даље деградације животне средине и унапређења постојећег стања 
изазваног дугогодишњом праксом третирања отпада. Интегрално управљање отпадом 
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на  територији  града  вршиће  се  у  складу  са  регионалним  и  локалним  плановима 
управљања  отпадом,  споразумом  градова  и  општина  о  регионалној  сарадњи  у 
управљању отпадом.

V.2.7. Остале мере заштите животне средине

А. Даље институционално и организационо јачање служби за заштиту животне средине 

Даље  институционално  јачање  има  за  циљ  наставак  предузимања  конкретних 
активности у решавању еколошких проблема подручја града. Кадровски даље ојачати 
капацитете  и  технички  опремити  службу  како  би  била  у  функцији  контроле  и 
управљања  животном  средином  на  територији  града.  Побољшање  рада  еколошке 
инспекцијске службе.

Б.  Израда  интегралног  катастра  извора  загађивача  као  прве  фазе  формирања 
еколошког информационог система града.

Започети са процесом израде интегралног катастра загађивача, у складу са Законом о 
заштити животне средине, ради праћења квалитативних и квантитативних промена у 
животној средини и предузимања мера заштите. Катастар ће представљати прву фазу 
формирања информационог система о животној средини. Загађивачи су дужни да о 
свом  трошку  достављају  прописане  податке  на  начин  и  у  роковима  утврђеним 
Законским актима.

В.  Подизање  и  јачање  нивоа  еколошке  свести,  информисања  и  образовања 
становништва о еколошким проблемима. Веће учешће јавности у доношењу одлука 
вeзаних за заштиту животне средине 

Наставити са развијањем програма комуникације са грађанима по питањима заштите 
животне средине, укључујући доступност информација о животној средини на основу 
донетих  закона  из  области  заштите  животне  средине  и  Архуске  конвенције.  Ово 
подразумева укључивање јавности у доношење одлука по питањима заштите животне 
средине, што се кроз процедуру јавног увида, стручних расправа и давања мишљења 
надлежних институција може спровести.

Г.  Успостављање активне  регионалне  и  прекограничне  сарадње у  циљу решавања 
актуелних еколошких проблема, заштите простора и елемената животне средине.
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ςΙ СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА НА 
НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У  складу  са  одредбама  члана  16.  Закона,  Извештај  о  стратешкој  процени  садржи 
смернице  за  планове  или  програме  на  нижим  хијерархијским  нивоима.  Смернице 
обухватају  дефинисање потребе за израдом стратешких процена и процена утицаја 
пројеката на животну средину, проблеме заштите животне средине и друга питања од 
значаја за процену утицаја на нижим хијерархијском нивоу.

У  складу  са  одредбама  члана  5.  став  2.  Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на 
животну средину у току имплементације Просторног плана града Лозница, испитаће се 
потреба  за  израдом  стратешких  процена  за  урбанистичке  планове,  уколико  се 
претходно утврди постојање значајних утицаја на животну средину, а на основу мерила 
и критеријумима према члану 6. и Прилогу 1 Закона. У том случају, евентуална израда 
стратешке процене утицаја на животну средину радиће се у складу са решењима и 
мерама  дефинисаним  овим  извештајем.  С  обзиром  да  се  Просторни  план  града 
Лозница  разрађује  и  спроводи  плановима  детаљне  регулације  који  су  у  свему 
усаглашени и нису у супротности, онда се уважавајући дефинисан стратешки оквир, 
израдом урбанистичких  планова,  задржава  постојећа  намена и  регулација  у  оквиру 
постојећих капацитета и габарита утврђених генералним планом. У том смислу, не би 
требало  да  се  јаве  нови  утицаји  на  животну  средину,  који  нису  већ  планирани  и 
процењени у оквиру ове стратешке процене утицаја. 

Истовремено, за планирана  нова постројења и привредна предузећа, као и измена у 
раду постојећих постројења и привредних предузећа, који би имала негативан утицај 
на  животну  средину  радиће  се  одговарајуће  процене  утицаја.  У  сваком  случају, 
неопходно је у складу са законом, да се испита потреба  израде процене утицаја на 
животну средину и прибављање интегрисане дозволе, у складу са Законом о процени 
утицаја  на  животну  средину  и  Законом  о  интегрисаном  спречавању  и  контроли 
загађивања животне средине.

У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени утицаја 
на  животну  средину  (''Службени  гласник  РС'',  бр.  135/04  и  88/10)  и  Уредбе  о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
бр.84/05) инвеститори су дужни да се обрате надлежном органу за послове заштите 
животне средине градске управе који ће одлучити о потреби израде Процене утицаја 
на  животну  средину,  односно  донети  Решење  о  потреби  изради  или  ослобађању 
израде Процене утицаја. 

Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије,  рударства,  енергетике, 
саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и 
комуналних  делатности,  као  и  за  све  пројекте  који  се  планирају  на  заштићеном 
природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра.

Као обавезујућу ствар,  а на основу Закона о процени утицаја на животну средину, 
потребно је истаћи следеће:
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- Инвеститор не може приступити извођењу пројекта тј.  радовима без спроведеног 
поступка процене утицаја и добијене сагласности надлежног органа на студију о 
процени утицаја

- Инвеститор за чије се планиране објекте и активности може захтевати процена 
утицаја мора поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја надлежном 
органу, и

- Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за прибављање 
дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња, извођење радова, 
промена технологије, промена делатности и друге активности).

- Поступак процене утицаја на животну средину је потребно спровести по фазама у 
поступку процене утицаја како је то прописано Законом.
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ςΙΙ ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА (МОНИТОРИНГ) 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се све 
предложене  мере  заштите  животне  средине  у  могле  успешно  имплементирати  у 
пракси. Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана садржи, 
према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину, следеће ставке:

- опис циљева плана и програма;

- индикаторе за праћење стања животне средине;

- права и обавезе надлежних органа; и

- поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.

Програм  праћења  стања  животне  средине  може  бити  саставни  део  постојећег 
програма мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине.

VII.1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА И ПРОГРАМА

Опис циљева Плана, општих и посебних,  детаљније  је  наведен у поглављу  III  овог 
Извештаја  па  ће  се  више  пажње  посветити  циљевима  Програма  праћења  стања 
животне средине.

Основни  циљ  формирања  мониторинг  система је  да  се  обезбеди,  поред  осталог, 
правовремено  реаговање  и  упозорење  на  могуће  негативне  процесе  и  акцидентне 
ситуације,  као и потпунији  увид у стање елемената животне средине и утврђивање 
потреба за предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте 
загађења. Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне 
средине и активности у простору чиме се ствара могућност за њеним рационалним 
управљањем.

Према  Закону  о  заштити  животне  средине,  Република  односно  јединица  локалне 
самоуправе  у  оквиру  своје  надлежности  утврђене  Законом,  обезбеђује  континуалну 
контролу и праћење стања животне средине у складу са овим и посебним законима. 
Према  члану  69.  наведеног  Закона,  циљеви  Програма  праћења  стања  животне 
средине били би:

- обезбеђење мониторинга,

- дефинисање садржине и начина вршења мониторинга,

- одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга,

- дефинисање мониторинга загађивача,

- успостављање  информационог  система  и  дефинисање  начина  достављања 
података у циљу вођења интегралног катастра загађивача, и
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- увођење  обавезе  извештавања  о  стању  животне  средине  према  прописаном 
садржају извештаја о стању животне средине.

VII.2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и 
оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење 
природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине.

Праћење стања појединих елемената животне средине на територији града обављају 
овлашћене организације, чији су резултати претходно интерпретирани у поглављу III 
овог извештаја.

Имајући у виду просторни обухват плана и могућа загађења, систем мониторинга се, 
пре свега, односи на следеће показатеље:

- мерење  емисије  и  имисије  у  циљу  праћења  степена  загађености  ваздуха  на 
посматраном подручју 

- контролу и праћење квалитета вода на подручју плана,

- праћење квалитета земљишта контролом његовог загађивања,

- успостављање мерних места у циљу праћења нивоа буке,

- праћење опасних, отпадних и штетних материја, и

- сталну урбанистичко-грађевинску контролу лоцирања и изградње објеката.

VII.2.1. Законски оквир

Систем праћења стања животне средине успостављен је следећим правним актима:

- Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр.135/04, 36/09); 

- Законом о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 36/09)

- Уредбом о условима за мониторинг  и  захтевима квалитета ваздуха  (''Службени 
гласник РС'', бр. 11/10, 75/10);

- Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  ваздух 
(''Службени Гласник РС'', бр. 71/10);

- Законом о водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10),

- Правилником о опасним материјама у водама (''Службени гласник СРС'', бр. 31/82);

- Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода 
(''Службени гласник СРС'', бр. 47/83)
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- Уредбом о класификацији вода (''Службени гласник СРС'' бр. 5/68);

- Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту 
и води за наводњавање и методама за њихово испитивање (''Службени гласник 
РС'', бр. 23/94)

- Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09)

- Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, бр. 36/09).

VII.2.2. Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха

Праћење  квалитета  ваздуха  се  остварује  системским  мерењем  концентрација 
загађујућих материја у ваздуху, праћењем и истраживањем утицаја квалитета ваздуха 
на животну средину и извештавањем о резултатима мерења, праћења и истраживања. 
Законом о заштити ваздуха (Службени гласник РС, бр. 36/09) и Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 11/10, 75/10), 
дате  су  смернице  истраживања,  праћења и  утврђивања  општег  стања  загађености 
ваздуха  у  насељеним  местима  и  ненасељеним  подручјима.  На  основу  обављених 
анализа утврђује  се стање и трендови на основу којих се предузимају одговарајуће 
мере заштите ваздуха. 

Неопходно  је  наставити  систем  сталне  контроле  квалитета  ваздуха  у  Лозници  на 
постојећој  мониторинг  мрежи.  Успоставити  систем  праћења  квалитета  ваздуха  на 
новим локацијама (пре свега у Бањи Ковиљачи) набавком и уградњом мерне станице 
за праћење концентрација загађујућих материја.

VII.2.3. Мониторинг систем за контролу квалитета вода

Према  Закону  о  водама,  у  циљу  праћења  стања  загађености  вода,  врши  се 
систематско испитивање квалитета површинских и подземних вода на прописан начин 
на  основу  Правилника  о  опасним  материјама  у  водама  и  Правилника  о  начину  и 
минималном броју испитивања квалитета отпадних вода, према програму који доноси 
Влада РС.

Комунална  и  друга  предузећа  која  испуштају  отпадне  воде  у  реципијенте  и  јавну 
канализацију дужна су да поставе уређаје за мерење, да мере и региструју количине 
отпадних вода и да податке о томе достављају јавном водопривредном предузећу.

Индустријска предузећа која имају уређаје за пречишћавање отпадних вода и мерне 
уређаје,  дужна  су  да  ове  уређаје  одржавају  у  исправном  стању,  обезбеде  њихово 
редовно функционисање и воде дневник рада уређаја за пречишћавање вода. Уколико 
испуштају отпадне воде у пријемнике и јавну канализацију,  потребно је да обезбеде 
испитивање квалитета воде које испуштају и њихов утицај  на пријемник  и то преко 
овлашћених организација за вршење ових испитивања.
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Предузећа  која  врше  испитивање  квалитета  подземних  вода  као  и  испитивање 
квалитета  отпадних вода,  дужна су да резултате  испитивања доставе  Републичком 
хидрометеоролошком заводу и јавном водопривредном предузећу месечно, а у случају 
хаваријског загађења воде, у току истог дана.

VII.2.4. Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта

У  циљу  утврђивања  количина  опасних  и  штетних  материја  у  земљишту  врши  се 
испитивање пољопривредног  земљишта  и воде  за  наводњавање,  и  то  у  складу са 
Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 
води за наводњавање и методама за њихово испитивање, и по програму који доноси 
Влада  РС.  Испитивања  опасних  и  штетних  материја  у  пољопривредном  земљишту 
обавља организација коју овласти министарство надлежно за послове пољопривреде. 
Овлашћена  организација  дужна  је  да  обавештава  то  Министарство  о  резултатима 
испитивања

VII.2.5. Управљање отпадним, опасним и штетним материјама

Према Закону о заштити животне средине, заштита од отпадних и опасних материја 
врши се прописивањем начина поступања са појединим отпацима који имају својства 
опасних материја и прописивањем начина вођења евиденције о врстама и количинама 
опасних  материја  у  производњи,  употреби,  превозу,  промету,  складиштењу  и 
одлагању. 

У предузећима у којима се производи, превози, ставља у промет, користи, прерађује, 
складишти  или  која  одлажу  опасне  материје,  морају  се  предузимати  следеће 
активности, односно, она су дужна да:

- воде евиденцију о врстама и количинама опасних материја;

- израде план заштите од удеса; 

- спроводе  превентивне  и  друге  мере  управљања  ризиком  од  удеса  из  плана 
заштите од удеса; и

- израде извештај о стању сигурности који је доступан јавности и да најмање сваких 
пет година, као и у случају промена у раду постројења или обављању активности, 
врше ревизију извештаја о стању сигурности.

VII.2.6. Мониторинг буке

Ниво  буке  у  животној  средини  се  контролише  системским  мерењем  буке  које 
обезбеђује  јединица локалне самоуправе. Мерење буке могу да обављају овлашћене 
стручне  организације  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животној  средини 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09).
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VII.3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне 
средине, она произилазе из Закона о заштити животне средине, односно чланова 69-
78. овог Закона. Према наведеним члановима, права и обавезе надлежних органа су:

- јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој  територији 
који мора бити у сагласности са програмом владе,

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

- мониторинг може да обавља само овлашћена организација. 

- Влада  утврђује  врсте  емисије  и  других  појава  које  су  предмет  мониторинга 
загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове 
достављања и чувања података,

- државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене 
организације  и  загађивачи  дужни  су  да  податке  из  мониторинга  достављају 
агенцији за заштиту животне средине на прописан начин,

- надлежни  орган  локалне  самоуправе  једном  у  две  године  подноси  скупштини 
извештај о стању животне средине на својој територији,

- извештаји  о  стању  животне  средине  објављују  се  у  службеним  гласилима 
Републике и јединице локалне самоуправе,

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни 
су  да  редовно,  благовремено,  потпуно  и  објективно,  обавештавају  јавност  о  стању 
животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга имисије и 
емисије,  као  и  мерама  упозорења  или  развоју  загађења  која  могу  представљати 
опасност за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити животне средине и 
другим прописима. Такође,  јавност има право приступа прописаним регистрима или 
евиденцијама које садрже информације и податке у складу са овим законом.

VII.4. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

Чланом 18. Закона о стратешкој  процени утицаја на животну средину дефинише се 
учешће заинтересованих органа и организација,  који могу да дају своје мишљење о 
Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину у року од 30 дана. Пре 
упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган 
надлежан за припрему плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени (члан 19). Орган надлежан за припрему плана обавештава јавност 
о  начину и  роковима увида  у  садржину извештаја  и  достављање мишљења,  као и 
времену  и  месту  одржавања јавне  расправе  у  складу  са  законом којим  се  уређује 
поступак доношења плана.
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Због значаја могућих негативних и позитивних утицаја предложеног просторног плана 
града Лозница на животну средину нарочито  је  важно адекватно и "транспарентно" 
укључивање  заинтересованих  страна  (инвеститора,  надлежних  државних  органа, 
локалних  управа,  невладиних  организација  и  становништва)  у  процес  доношења 
одлука  по  питањима  заштите  животне  средине.  Учешће  надлежних  органа  и 
организација  обезбеђује  се  писменим путем и путем презентација  и  консултација  у 
свим  фазама  израде  и  разматрања  стратешке  процене.  Учешће  заинтересоване 
јавности  обезбеђује  се  путем  средстава  јавног  информисања  и  у  оквиру  јавног 
излагања просторног плана.

Орган  надлежан  за  припрему  плана  израђује  извештај  о  учешћу  заинтересованих 
органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења 
изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану. Извештај о СПУ доставља се 
заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи органу надлежном за 
заштиту животне средине на оцењивање. На основу оцене орган надлежан за заштиту 
животне средине даје своју сагласност на извештај о СПУ у року од 30 дана од дана 
пријема захтева за оцењивање.

После  прикупљања  и  обраде  свих  мишљења  орган  надлежан  за  припрему  плана 
доставља предлог просторног плана заједно са извештајем о СПУ надлежном органу 
на одлучивање.
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VIII ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ У ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ТЕШКОЋЕ ПРИЛИКОМ ЊЕНЕ 

ИЗРАДЕ

Стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  ради  се  са  циљем  обезбеђивања 
заштите животне средине и унапређивање одрживог развоја, интегрисањем основних 
начела заштите животне средине у поступак  припреме, израде и доношења Плана. 
Главни  задатак  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  је  да  олакша 
благовремено  и  систематично  разматрање  могућих  утицаја  на  животну  средину  на 
нивоу стратешког доношења одлука о плановима и програмима уважавајући принципе 
одрживог  развоја.  Интегрисањем  поступка  стратешке  процене  утицаја  у  процес 
припреме, израде и доношења Плана омогућава се ефикаснија инструментализација 
стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  у  просторном  и  урбанистичком 
планирању.

Укључивањем  услова  заштите  животне  средине  у  просторни план кроз  инструмент 
стратешке  процене,  даје  се  обавезујући  – интегрални оквир  заштите,  реализацијом 
кроз  одговарајуће  међусекторске  планове,  програме  и  пројекте.  У  превентивном 
смислу, свака активност је планирана, односно свако планско решење је дефинисано с 
циљем да се спрече или смање негативни утицаји, обезбеди рационано коришћење 
ресурса,  а ризик од акцидената и негативних утицаја на људе сведе на минимум. У 
поступку  разматрања  и  усвајања  обезбедиће  се  учешће  јавности  у  поступку  јавног 
увида  и  стручне  расправе  о  Предлогу  просторног  плана  и  Извештаја  о  стратешкој 
процени утицаја на животну средину.

Овде је примењена методологија процене која је код нас развијана и допуњавана у 
последњих  10  година  и  која  је  углавном  у  сагласности  са  новијим  приступима  и 
упутствима за израду стратешке процене у Европској Унији.

Садржај  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину,  а  донекле  и  основни 
методолошки  приступ  дефинисани  су  Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на 
животну средину и Законом о заштити животне средине.  Специфичности конкретног 
плана, као и специфичности постојећег стања животне средине на конкретној локацији, 
условили  су  да  се  садржај  стратешке  процене  у  одређеној  мери  модификује  и 
прилагоди основним карактеристикама плана, али да обухвати све потребне сегменте 
дефинисане Законом.

Анализа  методолошких  приступа  је  корисна  како  би  се  могла  направити  потребна 
компаративна  анализа  са примењеном методологијом  коришћеном за потребе  овог 
Извештаја и методолошким основама које су прокламоване у склопу опште законске 
регулативе која регулише ову проблематику,  пре свега Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину. Основни циљ се састоји пре свега у покушају да се општа 
методологија прилагоди специфичностима анализираног плана. Чест случај у пракси је 
да  се  комбинују  методе  стратешке  процене  са  методама  процене  утицаја.  У  том 
смислу коришћено је Упутство ЕУ о процени утицаја пројеката на животну средину, у 
смислу  стварања  планског,  односно  хијерархијског  основа,  како  за  реализацију 
детаљних  планова  тако  и  за  реализацију  појединачних  пројеката.  У  том  смислу, 
процењује се да је сврсисходан приступ који се користи у процени утицаја пројеката на 
животну средину, прилагођеног потребама стратешке процене.
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Методолошки  основ,  за  израду  Стратешке  процене  утицаја,  у  ужем  смислу 
представљају методе научног истраживања (анализа и синтеза, компаративни метод, 
индукција  и  дедукција,  статистички  метод,  картографски  метод  и  др.),  односно 
примењене методе праћења стања објеката, односно појава и процеса у простору, од 
извора загађења, притисака, стања и одговора (планског решења). 

У смислу општих методолошких начела, стратешка процена утицаја биће урађена тако 
што  ће  се  претходно  дефинисати:  полазни  програмски  елементи  (садржај  и  циљ 
плана),  полазне основе,  постојеће стање животне средине.  Битан део истраживања 
биће 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 који  су  послужили и  као основни индикатори  у  овом 
истраживању, 

- анализи планских решења на основу којих се дефинишу еколошке смерница за 
спровођење плана и имплементацију,  тј.  за  утврђивање еколошке валоризације 
простора за даљи развој.

Анализирајући поступак израде Извештаја о стратешкој  процени утицаја на животну 
средину, може се закључити да се он састоји, условно говорећи, из четири фазе: 

- Полазне  основе  стратешке  процене  обухватају  дефинисање  предмета  као  и 
просторног  обухвата  студије,  циљева  и  метода  рада,  правног,  планског  и 
документационог основа. Анализа и оцена стања је аналитичка фаза која се ради 
на  основу  резултата  мерења  елемената  животне  средине  на  терену  односно 
стручних,  научних и других литературних података о стању животне средине на 
датом подручју. 

- Након анализе и оцене стања, другу фазу представља процена могућих утицаја 
које  одређене  активности  и  објекти  могу  имати  на  животну  средину.  Процена 
могућих утицаја на животну средину се врши на основу квантификације појединих 
елемената животне средине, научних сазнања и процена угрожености повредивих 
ресурса  у  околини  планираних  садржаја  и  процене  еколошког  ризика.  Према 
критеријумима  и  оцени  постојећег  стања  животне  средине,  а  имајући  у  виду 
природне  услове  и  изграђене  структуре  на  подручју  за  које  се  план  доноси, 
издвајају се најзначајнији утицаји на животну средину који могу неповољно утицати 
на непосредно окружење.

- У трећој  фази,  имајући  у виду све напред наведено,  прописују  се одговарајуће 
мере заштите животне средине у циљу смањења негативних утицаја и унапређења 
животне средине. У овој фази дефинишу се смернице за ниже хијерархијске нивое 
планирања  животне  средине,  односно  израда  Стратешких  процена  утицаја  и 
Процена утицаја пројеката на животну средину.

- На  крају,  следи  фаза  у  којој  се  дефинише  програм  праћења  стања  животне 
средине у току спровођења плана, које обухватају предлог индикатора за праћење 
стања животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака. Такође, 
веома  је  важно  пратити  и  ефикасност  спровођења  прописаних  мера  заштите, 
односно да ли дефинисане мере заштите дају одговарајуће резултате.
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Слика 6. Поступак и методологија израде извештаја о СПУ

УТВРЂИВАЊЕ 
ОБУХВАТА СПУ

Преглед садржаја и циљева 
просторног плана

Однос са другим плановима, 
стратегијама и програмима

Приказ стања животне средине 
на подручју плана

Идентификација проблема 
животне средине на подручју 

плана

Одређивање циљева СПУ и избор 
индикатора

Приказ варијантних решења – 
сценарији развоја

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА 
ЦИЉЕВЕ СПУ

Процена утицаја сектора 
плана и варијанти 

 Квалитативни метод процене 
утицаја

Поређење варијантни и 
образложење избора 

најповољнијих решења

Утврђивање мера за 
ограничавање утицаја

Евалуација карактерист. и 
значаја утицаја планских 

решења
Метод семиквантитативан

 

Смернице за процене 
утицаја на нижим 

хијерархијским нивоима
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УТВРЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА 
И ПРОГРАМА 

МОНИТОРИНГА

Значајан  проблем  је  представљала  чињеница  да  у  нашим  условима  не  постоји 
информациони систем о животној средини, али ни о простору уопште, као ни систем 
показатеља (индикатора)  за  оцену стања животне  средине.  Иста  је  ситуација  и  са 
критеријумима за вредновање изабраних показатеља. Из тог разлога је опредељење 
било за избором индикатора одрживог развоја УН, а за израду Извештаја користили су 
се расположиви релеванти подаци о стању животне средине прикупљени са мерних 
места и из друге доступне документације.

IX ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Заштита животне средине у просторном плану града Лозница разматрана је у оквиру 
планског документа али и у склопу Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину. Примењена методологија је описана у претходном поглављу и сагласна је са 
претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину којим се дефинише садржина Извештаја. 

Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног 
плана  је  сагледавање  могућих  значајних  утицаја  планских  решења  на  квалитет 
животне средине и прописивање одговарајућих мера за смањење негативних утицаја, 
односно  довођење  у  прихватљиве  оквире  (границе)  дефинисане  законском 
регулативом. Да би се постављени циљ могао остварити, потребно је било сагледати 
постојеће стање животне средине и Планом предвиђена планска решења.

На  основу  евалуације  значаја  утицаја  приказаних  у  Плану  закључује  се  да 
имплементација плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на целом 
планском  подручју.  Резимирајући  утицаје  плана  на  животну  средину  и  елементе 
одрживог  развоја  може  се  констатовати  да  ће  већина  планских  решења  имати 
позитиван  утицај  на  конкретан  простор.  Мањи  негативни  утицаји  које  је  могуће 
очекивати реализацијом планских решења су ограниченог карактера и по интензитету 
и  по  просторној  размери.  Да  овакви  утицаји  не  би  оптеретили  капацитет  животне 
средине и простора, спроводиће се мере за спречавање и ограничавање негативних 
утицаја на животну средину прописане Извештајем. 

У Извештају  су разматране две варијанте – да се План усвоји и да се не усвоји.  У 
варијанти да се просторни план не донесе и да се развој  настави по досадашњем 
тренду могу се очекивати само негативни ефекти код готово сваког сектора и ниједан 
позитиван ефекат у односу на циљеве стратешке процене утицаја. У варијанти да се 
просторни план усвоји могу се очекивати бројни позитивни ефекти у сваком сектору, 
који отклањају већину негативних тенденција у развоју посматране територије ако се 
план не би имплементирао.

Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  који  се  радио  за  ниво  просторног  плана 
јединице локалне самоуправе не може дати експлицитне одговоре на прихватљивост 
појединих планских решења. Таква планска решења морају се разрађивати и детаљно 
оцењивати  приликом израде пројектне документације  и студија  оправданости.  Ниво 
детаљности  који  ће анализирати  појединачне  објекте  и  њихове  утицаје  на животну 
средину, разматраће се у оквиру стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским 
нивоима и у оквиру  процена утицаја  појединачних  објеката  и  пројеката  на животну 
средину.
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