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Увод

Стратешка процена утицаја на животну средину је механизам и средство којим се обезбеђује
одговарајућа заштита животне средине у току припреме докумената којима се усмерава и
планира развој – планова, програма и стратегија. Стратешка процена као комплексан и целовит
процес и поступак треба да обезбеди обавезно сагледавање развојних докумената са аспекта
заштите и да предложи решења и мере којима ће заштита животне средине бити остварена на
оптималан и рационалан начин.

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

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

Примена поступка стратешке процене утицаја мора садржати следеће циљеве:

• да обезбеди процену утицаја предложених стратешких одлука на елементе животне
средине,

• да обезбеди процењивање кумулативних, синергетских, индиректних, глобалних и других
утицаја предложене стратешке одлуке, што не може бити обезбеђено само применом
процене утицаја пројеката на животну средину,

• да обезбеди дефинисање стратешких смерница у поступку имплементације Плана,
• да обезбеди учешће јавности у поступку израде процене, у складу са међународним и

европским захтевима, као и процењивање прекограничних утицаја,
• да омогући дефинисање различитих мера којима се врши спречавање, смањење или

отклањање негативних утицаја на животну средину у раним фазама процеса одлучивања.

Уговором бр. 119/08 од 04.04.2008. године поверена је израда Стратешке процене утицаја на
животну средину Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије, Предузећу за
планирање, пројектовање и екологију ECOLogica Urbo д.о.о. из Крагујевца, ул. Саве Ковачевића
3/1. Израда Концепта и Нацрта Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије
поверена је Aрхитектонском факултету Универзитета у Београду.

Израда Стратешке процене утицаја Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије
представља основу за обезбеђење интеграције заштите животне средине и одрживог развоја у
све фазе израде Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије и дефинисање
услова и решења заштите животне средине у будућем развоју јединице локалне самоуправе
Куршумлије. Стратешка процена се израђује истовремено са израдом Просторног плана, чиме су
створени услови за благовремено интегрисање захтева везаних за заштиту животне средине у
поступак његове припреме.

Циљ Стратешке процене утицаја Плана је утврђивање обавезујућих, хијерархијски усаглашених
смерница (еколошких захтева) при изради Плана, дефинисање смерница и мера заштите и
унапређивања животне средине и остваривање услова за одрживи развој. Израда Стратешке
процене утицаја и процена могућих стратешких утицаја Просторног плана јединице локалне
самоуправе Куршумлије на животну средину садржи више нивоа:

 анализу постојећег стања и природних карактеристика подручја,
 анализу потенцијала и ограничења у простору,
 анализу услова документације вишег реда од битног значаја и утицаја за поступак

стратешке процене утицаја - хијерархијска условљеност,
 анализу услова надлежних институција и осталих релевантних услова и захтева,
 анализу захтева општинске управе општине Куршумлије,
 анализу захтева заинтересоване јавности,
 анализу статуса заштите природних и културних добара,
 предлог даљег коришћења и развоја подручја јединице локалне самоуправе Куршумлије,
 вредновање предметног подручја, непосредног и подручја ширег окружења са аспекта

могућих ограничења, начина и услова коришћења простора и реализације планираних
садржаја у складу са принципима одрживог развоја.
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1.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја

Процена утицаја на животну средину стратешког карактера Просторног плана јединице локалне
самоуправе Куршумлије је процес који ће обезбедити:

• приказ утицаја планираних намена, мреже насеља, целина, зона, објеката, функција,
садржаја и планираних линијске и комуналне инфраструктуре на стање и вредности
животне средине подручја јединице локалне самоуправе Куршумлије,

• имплементацију обавезујућих еколошких смерница у Просторни план и
• примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације Плана.

Поступак процене могућих стратешких утицаја и израда Стратешке процене утицаја Плана на
животну средину заснован је на:

 начелу одрживог развоја - разматрање и укључивање битних аспеката животне
средине, природних и културних добара и природних вредности у фази израде и усвајања
Плана и утврђивање услова за очување природних и културних добара и вредности,
природних и створених ресурса и животне средине, односно рационално коришћење, као
предуслов за остваривање циљева одрживог развоја општине Куршумлија;

 начелу интегралности - укључивање у План услова заштите животне средине,
природних добара, културног наслеђа, природних вредности животне средине, односно
очување, презентација и одрживо коришћење простора;

 начелу предострожности - пажљиво планирање различитих намена простора, функција
и садржаја Плана у циљу спречавања или смањења негативних утицаја на природне
вредности подручја и животну средину, обезбеђивања њиховог рационалног коришћења
и свођења на минимум ризика по животну средину;

 начелу хијерархије и координације – усвајање обавезујућих смерница Просторног
плана Републике Србије је обавезно и представља услов за обезбеђивање узајамне
координације надлежних и заинтересованих органа у поступку процене утицаја
стратешког карактера, израде Стратешке процене утицаја Просторног плана јединице
локалне самоуправе општине Куршумлија и исходовање сагласности на Стратешку
процену, кроз консултације, обавештавања и прибављања мишљења на План и
Стратешку процену;

 начелу јавности - у циљу информисања јавности о Просторном плану јединице локалне
самоуправе Куршумлије и његовом могућем утицају на вредност и услове животне
средине, услове живота становништва, као и у циљу обезбеђења пуне отворености
поступка припреме (Концепта Плана, Нацрта Плана) и доношење (усвајање) Плана,
јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после усвајања Плана, имати
приступ информацијама које се односе на План.

Као основ и полаз за израду Стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана
јединице локалне самоуправе Куршумлије коришћена је следећа документација и подаци:

 Одлука о изради Просторног плана општине Куршумлија, број I-350-79/2009, „Сл. лист
општине Куршумлија”, бр. 8/2009,

 Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана
општине Куршумлија,број I-350-79/2009, члан 4. „Сл. лист општине Куршумлија”, бр.
8/2009,

 Концепт Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије,
 Нацрт Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије,
 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, бр.

88/10),
 Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије на животну

средину,
 Стратегија одрживог развоја општине Куршумлија 2010 – 2020. године.

За израду Стратешке процене утицаја на животну средину Плана и Извештаја о Стратешкој
процени утицаја Плана, вредновање простора са аспекта еколошке одрживости и
прихватљивости, избор најбоље понуђеног решења и предлагање смерница за ниже
хијерархијске нивое, коришћена је следећа законска регулатива:

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11);
 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и

88/10);
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 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09);
 Закон о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС” бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и 50/13 - одлука УС);
 Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 91/10);
 Закон о културним добрима („Сл. гласник РС” бр. 71/94);
 Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10);
 Закон о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12);
 Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05 и 123/07);
 Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10);
 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09);
 Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09);
 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10);
 Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 92/93,

48/94, 101/05 и 111/09 );
 Зако
 н о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности („Сл.гласник РС” бр.

36/09);
 Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09);
 Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист

СФРЈ” бр. 30/91);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник

РС”, бр. 31/10, 69/10 и 16/11);
 Правилник о компензацијским мерама („Сл. гласник РС” бр. 20/10),
 Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени

Гласник“ Републике Србије бр. 37/2011),
 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за

наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС” бр. 23/94);
 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.

гласник РС” бр. 92/10);
 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада

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

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр.
56/10);

 Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС” бр. 31/82);
 Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл.

гласник СРС” бр. 47/83 и 13/84);
 Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник СРС” бр. 60/81);
 Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања

животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица („Сл. гласник РС”
бр. 41/10);

 Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени
гласник РС”, број 71/10);

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

 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Службени гласник РС”, број 72/10);

 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 67/11);

 Уредба о граничним вредностима емисије приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и рокови за њихово достизање („Сл. гласник
РС“ бр. 35/11);

 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени
гласник РС”, број 75/10);

 Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Службени
гласник РС”, број 71/10);

 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”,
број 11/10, бр. 75/10);

 Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС”  бр. 5/68);
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 Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”  бр. 5/68);
 Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС” бр. 102/10),
 Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС” бр. 114/08)

1.1. Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја

Општи циљеви Стратешке процене утицаја:

 Очување и унапређење животне средине на подручју Просторног плана јединице локалне
самоуправе Куршумлија;

 Заштита здравља становништва и стварање услова за одмор и рекреацију;
 Рационално коришћење природних ресурса;
 Заштита и очување постојећих екосистема, максимално очување аутохтоности и

разноврсности предела и пејзажа и укупног диверзитета;
 Комунално и инфраструктурно опремање подручја, реконструкција постојећих мрежа и

система;
 Очување, презентација и адекватно коришћење природних и културних добара и

градитељског наслеђа;
 Смањење отпада на извору настанка, увођење рециклаже, безбедно депоновање

комуналног отпада на регионалној депонији и управљање осталим врстама отпада;
 Плански и контролисани развој подручја уз поштовање принципа одрживог развоја и

обавезних мера заштите животне средине.

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Просторног плана јединице локалне самоуправе
Куршумлија на животну средину су:

 Смањење емисије штетних материја у ваздух на ниво који не доводи до угрожавања
животне срединe;

 Одрживо коришћење вода, минимизирање утицаја на режиме површинских и подземних
вода;

 Унапређење квалитета површинских и подземних вода;
 Заштита изворишта водоснабдевања и унапређење водоснабдевања;
 Изградња и реконструкција канализационе мреже, спречавање изливања отпадних вода

без претходног третмана, повезивање што већег броја домаћинстава на канализациону
мрежу;

 Пречишћавање отпадних вода (фекалних, технолошких, загађених атмосферских),
планирањем уређаја/постројења за пречишћавање отпадних вода;

 Очување обрадивог пољопривредног земљишта;
 Смањење нивоа буке, изградња зона заштитног зеленила дуж главних саобраћајних

праваца и око производних комплекса, акустично зонирање подручја;
 Коришћење обновљивих извора енергије, еколошки најприхватљивијих енергената и

успостављање енергетске ефикасности;
 Ревитализација, ремедијација и унапређење стања животне средине на деградираним

локацијама и зонама;
 Обезбеђење веће доступности објеката културно-историјског наслеђа, њихове боље

презентације и укључивање у туристичку понуду;
 Уклањање дивљих депонија, санација и рекултивација локација;
 Проширење организованог прикупљања отпада на сеоска насеља и бање на подручју

Плана;
 Одлагање отпада на регионалну депонију уз примену свих мера смањења штетних

утицаја по околину;
 Успостављање мониторинга квалитета животне средине на подручју Плана;
 Институционално и нормативно јачање органа за заштиту животне средине;
 Подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и едукације становништва о

еколошким проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у погледу мера
заштите животне средине;
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 Успостављање система контроле над свим облицима загађивања са плановима
превентивних, санационих и мера заштите животне средине;

 Израда Стратешких процена и процена утицаја на животну средину при реализацији
планова нижег реда појединачних Пројеката и прописивање мера за спречавање,
отклањање и минимизирање утицаја на природну и животну средину, као и мера заштите
и мониторинга животне средине.

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја омогућавају формирање еколошке матрице за
планирану намену простора у обухвату Плана на принципима одрживости и еколошке
прихватљивости.
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Табела бр. 1 Општи и посебни циљеви са избором индикатора

Општи циљеви Посебни циљеви Индикатори

Природне вредности  Очување и унапређење
животне средине на
подручју Просторног
плана општине
Куршумлије;

 Заштита здравља
становништва и
стварање услова за
одмор и рекреацију;

 Рационaлно коришћење
природних ресурса,
обновљивих и нарочито
необновљивих и
делимично обновљивих
(воде, земљиште,
минералне сировине);

 Заштита и очување
постојећих екосистема,
природних добара и
укупне биолошке и
природне разноврсности;

 Заустављање и
спречавање ерозије и
ерозионих процеса на
угроженим локацијама и
зонама;

 Смањити емисије штетних
материја у ваздух на нивоу који
не доводи до значајног
угрожавања животне средине

 Смањити степен изложености
становништва загађеном
ваздуху;

 Обезбедити одрживо коришћење
вода, минимизирати утицаје на
режиме површинских и
подземних вода;

 Унапредити квалитет
површинских и подземних вода;

 Заштита изворишта
водоснабдевања, унапређење
водоснабдевања;

 Повећање површина под
шумама, пошумљавање подручја
угрожених ерозијом, регулација
водотокова, организовање
мониторинга и система за
обавештавање

 Број дана са прекораченом
ГВЕ за таложне материје,
чађ, SOx, Nox, CO

 Број људи оболелих од
болести респираторних
органа

 Квалитет површинских и
подземних вода (pH, HPK,
BPK5)

 Стање и капацитет
изворишта
водоснабдевања

 Процентуални удео шума и
степен шумовитости

 Заступљеност пошумљених
површина

 Процентуални удео
површина захваћених
ерозивним процесима

Створене вредности  Реконструкција
постојећих и изградња
нових комуналних и
инфраструктурних мрежа
и система на подручју
општине;

 Очување, презентација и
адекватно коришћење
културних добара и
градитељског наслеђа;

 Реконструкција канализационе
мреже, спречавање изливања
отпадних вода без предходног
третмана, повезивање што
већег броја домаћинстава на
канализациону мрежу

 Обезбедити пречишћавање
отпадних вода (фекалних,
технолошких, загађених
атмосферских), планирањем
уређаја/постројења за
пречишћавање отпадних вода

 Ублажити/компензовати
негативне утицаје развоја на
демографију

 Минимизирати утицаје на
обрадиво пољопривредно
земљиште

 Смањење нивоа буке,
изградња зона заштитног
зеленила дуж главних
саобраћајних праваца и око
производних комплекса
извршити акустично зонирање
подручја

 Подстицати коришћење
обновљивих извора енергије,
избор еколошки
најприхватљивијих енергената
и успостављање енергетске
ефикасности

 Извршити ревитализацију,
ремедијацију и унапређење
стања животне средине на
деградираним локацијама и
зонама

 Побољшање стања општинских
путева

 Изградња канализационе
мреже у сеоским насељима,
спречавање изливања отпадних
вода из система, изградња
постројења за пречишћавање
отпадних вода

 Већа доступност објеката
културно-историјског наслеђа,

 Број радова на
реконструкцији
канализационе мреже

 Проценат домаћинстава
прикључених на
канализациону мрежу

 Стање канализационе
мреже, број излива,
број изграђених
постројења за
пречишћавање,
квалитет воде у
реципијенту

 Број становника и
демографске структуре
на подручју општине
Куршумлија

 Концентрација опасних
и штетних материја у
земљишту

 Број становника
изложен утицајима
повећаног нивоа буке

 Број постојећих и
потенцијалних извора
буке

 Заступљеност и
процентуално учешће
ревитализованих зона и
површина

 Процентуални удео
коршћења еколошки
прихватљивих
енергената

 Развијеност мреже
саобраћајница, стање
саобраћајница, број
асфалтираних путева

 Покривеност
канализационом
мрежом, број
домаћинстава са
канализационим
прикључком

 Стање и статус
културних добара, број
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њихова боља презентација и
укључивање у туристичку
понуду

посетилаца, доступност

Управљање отпадом  Смањење отпада на
извору настанка,
увођење рециклаже,
безбедно депоновање
комуналног отпада на
регионалној депонији и
управљање осталим
врстама отпада

 Уклањање дивљих депонија,
санација и рекултивација
локација

 Смањење створене количине
отада на територији сеоских
насеља

 Одлагање отпада на
регионалну депонију уз
примену свих мера смањења
штетних утицаја по околину

 Усвајање Плана
управљања отпадом

 Број дивљих депонија и
неконтролисаних
сметлишта

 Број уклоњених дивљих
депонија и удео
санираних локација

 Покривеност сеоских
насеља организоваим
прикупљањем отпада

 Стање и капацитет
регионалне депоније

 Спроведене мере
заштите, очувања и
смањења штетних утицаја
по околину

Плански услови и
параметри

 Контролисан развој
подручја уз примену
мера и услова
дефинисаних Планом,
као и обавезних мера
заштите животне
средине;

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

 Институционално и нормативно
јачање органа за заштиту
животне средине

 Подизање и јачање нивоа
еколошке свести, информисања
и едукације становништва о
еколошким проблемима
укључивањем јавности у
доношење одлука у погледу
мера заштите животне средине

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

 Израда Процена утицаја на
животну средину при
реализацији планова нижег
реда појединачних Пројеката и
прописивање мера за
спречавање, отклањање и
минимизирање утицаја на
природну и животну средину,
као и мера заштите и
мониторинга животне средине

 Број усвојених Планова
 Број покренутих

поступака процене
утицаја на животну
средину

 Степен изграђености,
уређеност подручја

 Број мерних места, стање
мониторске мреже

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

1.2.1. Преглед садржаја и циљева Просторног плана јединице локалне
самоуправе Куршумлије

Садржај Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије урађен је у складу са
одредбама и методологијом Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11).

САДРЖАЈ

Текстуални део

1. Полазне основе за израду Плана

1.1. Уводне напомене

1.1.1. Правни основ

1.1.2. Обухват Плана

1.1.3. Плански основ
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2.2. Заштита, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса

2.2.1. Пољопривреда и пољопривредно земљиште

2.2.2. Шуме и шумско земљиште

2.2.3. Хидролошки и хидрогеолошки ресурси

2.3. Просторни развој, дистрибуција становништва и мрежа насеља и јавних служби

2.3.1. Становништво

2.3.2. Економски развој

2.3.3. Мрежа насеља

2.3.4. Организација јавних служби

2.4. Просторни развој и дистрибуција привредних делатности

2.4.1. Производња

2.4.2. Пословање

2.5. Просторни развој туризма, организација и уређење туристичких и креативних простора

2.5.1. Туризам

2.5.2. Спорт, рекреација и зеленило
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4.6.3. Посебна правила грађења за саобраћајну инфраструктуру

4.6.4. Правила грађења осталих инфраструктурних објеката

4.6.5. Посебна правила грађења за комуналне објекте и површине

4.6.6. Посебна правила грађења у области заштите и уређења културних добара

4.7. Општа правила грађења за насеља за која се ради шематски приказ уређења и зоне за
директну примену плана

4.7.1. Правила формирања грађевинских парцела, парцелацију и препарцелацију
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6.3. Мере за подстицање равномерног територијалног развоја и кооперације са суседним
јединицама локалне самоуправе

6.4. Учесници у имплементацији

Документациона основа

Графички део

1. Реферална карта бр. 1 Намена простора, размера 1:50000

2. Реферална карта бр. 2 Мрежа насеља и инфраструктурни системи, размера 1:50000

3. Реферална  карта бр. 3 Туризам и заштита простора, размера 1:50000

4. Реферална карта бр. 4 Карта спровођења, размера 1:50000

5. Шематски прикази уређења насеља, размера 1:10000

6. Шематски прикази уређења насеља, размера 1:25000

Циљ израде Просторног Плана јединице локалне самоуправе Куршумлија

Општи циљеви Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија су:

 Повећање функционалне и развојне ефикасности подстицајем развоја пољопривреде,
туризма и производње одрживе енергије као основних ослонаца развоја;

 Заштита и унапређење стања животне средине, са нагласком на подручјима од посебног
интереса - подручја посебних природних и културних вредности;

 Стварање услова за оптимално, усклађено, рационално коришћење природних ресурса на
основама одрживог развоја уз минимизирање конфликта у простору;

 Смањење просторних ограничења за развој и развој мреже инфраструктуре и јавних
служби;

 Ефикасно, рационално и организовано коришћење људских, природних и изграђених
потенцијала у социоекономском, просторном и еколошком погледу;

 Обезбеђење услова за уређење и изградњу простора и насеља;
 Стварање веће атрактивности простора и насеља за живот и привредну активност;
 Интензивирање економског развоја стварањем јасних и економски повољних услова за

привређивање и стварање добити.

Посебни циљеви Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија су:

 Оптимално  активирање  и  стимулисање  недовољно  развијених  подручја,  у  циљу
смањења разлика између појединих области општине;

 Унапређење квалитета живљења и задовољења потреба становника подизањем нивоа
опремљености насеља;

 Подстицање  функционалне  трансформације  сеоских  насеља  уз  јачање  делатности
терцијарног  сектора,  ради  пружања  услуга  становништву  и  њиховог  запошљавања;

 Уравнотежење експлоатације са заштитом природних ресурса, социјалног и демографског
потенцијала, уз контролисање непланске изградње и заузимања квалитетног
пољопривредног земљишта;

 Интензивније учешће локалног становништва у креирању политике развоја и
дефинисању мера спровођења;

 Подстицање пословног и технолошког развоја општине;
 Омогућавање ефикасног и рационалног саобраћајног повезивања унутар општине и са

атрактивним општинама и регионима за општину, као и осталим областима Републике;
 Формирање привредних зона и њихово инфраструктурно опремање, са акцентом на

даљем развоју екопољопривреде;
 Обезбеђивање  услова  за  комплементарност  развоја  пољопривреде и  других

делатности  сеоског становништва како би се успорио процес депопулације села;
 Стварање  услова  за  очување  и  валоризацију  природне  и  културно-историјске

баштине  и амбијенталних целина;
 Дефинисање коридора за објекте и мреже од јавног интереса;
 Комплементаран развој туризма,  услуга, угоститељства и културе.

Општа концепција просторног развоја општине Кушрумлија заснована на следећим кључним
аспектима развоја општине:

 Развој туризма, рекреације и спорта
 Заштита природног и културног наслеђа
 Развој путне инфраструктуре
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 Развој шумарства
 Развој пољопривреде и производње здраве хране и
 Развој терцијарних делатности (услуга, трговине, угоститељства и др.) и јавних служби
 Производња одрживе енергије.

У просторном смислу, ослонац развоја је у насељима више позиције у хијерархији насеља и
појасу дуж главног саобраћајног коридора на правцу Ниш-Приштина, односно дуж правца
Куршумлија-Копаоник (Брус).

Повољном концентрацијом и равномерном дисперзијом урбаних функција у овим насељима
обезбедиће се шанса за опстанак секундарних и примарних насеља на територији општине, која
ће, упућеношћу на ове општинске мини центре и колективном опслуженошћу малих насеља
добити своју развојну шансу.

Јачањем понуде урбаних/економских активности дуж осовина – праваца развоја створиће се
шанса за бољу запосленост и опслуженост становништва општине (стварањем нових радних и
комерцијалних зона), а такође и остварити услови за стварање мреже туристичких коридора и
пунктова и комплементарних сервиса.

Да би се компаративне предности општине искористиле на најбољи могући начин, потребно је да
се обезбеди оптимална саобраћајна повезаност и приступачност насеља општине. Највиши ниво
услуге опслуживања подручја општине постиже се стварањем мреже радијалних и
лонгитудиналних праваца, формирањем целовите примарне путне мреже државних и општинских
путева.

Поред наведеног, неопходна је изградња мрежа комуналне инфраструктуре као претпоставке
развоја свих наведених сектора - ослонаца развоја.

Развој појединих сектора огледао би се у специфичним облицима као што су:

 Туризам: еко– и етно-туризам, агро-туризам, ловни, културни, излетнички туризам;
 Пољопривреда: производња здраве хране,
 Природни ресурси/производња: минералне и термоминералне воде, контролисана

експлоатација шума уз развој компатибилних видова производње; производња одрживе
енергије,

 Јавне службе: развој специфичних видова јавних служби.

1.2.2. Обухват Плана

Просторним планом обухваћена је територија јединице локалне самоуправе (општине)
Куршумлија, која се простире на површини од 952 km2, на којој је према последњем попису из
2011. године живело 19.011 становника. Општина Куршумлија територијално организована је у
90 насеља, која се простиру на 95 катастарских општина.

Општина Куршумлија налази се у јужном делу Србије, у горњем сливу реке Топлице и њених
притока Косанице и Бањске. Општину заокружују планина Копаоник на западу и Радан планина
на истоку. Југозападна граница према АП Косово и Метохија у дужини од 105 km поклапа се са
природном границом између сливова река Јужне Мораве и Ибра. На датом развођу постоје два
важна превоја: Мердаре и Преполац. Географско-саобраћајни положај општине Куршумлија је
веома повољан, будући да је смештена на важном прометном правцу Ниш - Приштина - Пећ, који
чине државни пут I реда и магистрална железничка пруга. Важним путним правцем, преко Блаца,
општина Куршумлија је повезана са Брусом, Крушевцем и Београдом.

Положај општине Куршумлија одређен је координатама између 42° 52' 00” и 43° 16' 27” северне
географске ширине и 20° 55' 50” и 21° 29' 56” источне географске дужине.

1.2.3. Постојећа и планирана намена површина

У односу на планске циљеве, односно, укупни планирани развој подручја општине Куршумлија,
дата је пројекција коришћења земљишта по категоријама, са билансом реалних површина.
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Слика 1. Планирана заступљеност површина

Табела бр. 2 Биланси намене земљишта на подручју Просторног плана (%)

Пољопривредно
земљиште

Шуме и
шумско земљиште

Грађевинско
земљиште

Остало
земљиште

Постојећа 40.18 55.68 1.51 2.63
Планирана 37.5 58.01 2.65 1.84

Биланс -2.68 +2.33 +1.11 -0.8

Пољопривредне површине претежно су представљене пашњачким и ливадским површинама у
готово свим деловима општине Куршумлија, и њивама у њеном долинском, североисточном делу.
На њивама још увек преовлађује екстензиван карактер производње и нису адекватно и у
довољној мери искоришћене. Слично важи и за просторе пашњака и ливада који, углавном слабо
коришћени или напуштени, представљају недовољно искоришћену основу за развој квалитетног
сточарства.

Планираним решењем предвиђено је незнатно смањење површина пољопривредног земљишта за
приближно 4% у односу на постојеће стање, највећим делом на рачун проширења грађевинских
реона насеља, а у циљу максималног очувања пољопривредних површина квалитетнијих
бонитетних класа, нарочито у близини општинског средишта насеља Куршумлија и њеном
равничарском делу. Простор за ширење осталих намена (привредних објеката, централних и
јавних садржаја, стамбених зона) треба тражити у рационалнијем коришћењу садашњих
површина и њиховом погушћавању, уз побољшавање квалитета окружења, очување садржаја
унутар насеља, пренаменом површина које су се раније користиле за индустрију, итд. Конверзија
намене површина претварањем пољопривредног у неплодно извршиће се такође и изградњом
планираних акумулација (Селова на реци Топлици, на површини од око 252 ha и Зебице на
Великој Косаници), инфраструктурних коридора и објеката.

Пољопривредно земљиште у брдском делу општине Куршумлија ће се у планском периоду
смањивати на рачун шумских површина. За опстанак планинских села потребно је задржати
одређене површине за ратарско-повртарску производњу на теренима изнад 700 m н.в. За
одрживи развој традиционалног сточарства потребно је строго водити рачуна о очувању крмне
базе и то уређењем природних травњака, предузимањем мера за повећање капацитета ливада и
пашњака и обезбеђење подршке за редовно кошење и напасање стоке, како би се спречила
биолошка деградација травног биљног покривача.
Шумско земљиште представља изузетно богатство општине Куршумлија, обзиром на чињеницу
да је под шумама преко 55% њене територије. Планом се предвиђа додатно повећање површине
шумског земљишта за 3-4%, углавном на рачун пољопривредног земљишта нижег бонитета, а
мањим делом и пошумљавањем неплодног земљишта.

Грађевинско земљиште (јавно, остало и путно) заступљено је на око 3% површине општине
према планираном стању, што је за (75-80%) више од садашње површине грађевинског
земљишта. Иако је у планском периоду предвиђена стагнација демографског раста на нивоу
општине, повећање површине грађевинског земљишта, условљено је реализацијом следећих
активности које ће допринети свеукупном развоју општине Куршумлија:

 Изградња аутопута Е-80 Ниш-Приштина и реконструкцију и изградњу општинских путева.
При изградњи и реконструкцији путева ће се проширити постојеће и успоставити
одговарајуће регулационе ширине путева и изградити потребни пратећи путни објекти,

 Градња спортско-рекреативних комплекса, терена и објеката,
 Градња других јавних и инфраструктурних објеката,
 Изградња индустријских објеката и комплекса као и објеката услужних делатности,
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 Градња објеката примарне пољопривреде, пре свега сточарских и живинарских фарми,
рибњака,

 Изградња стамбених објеката због унутрашњих миграција становништва итд.

Водно земљиште важан је развојни ресурс општине Куршумлија. Ове површине се повећавају,
због планираних хидроакумулација (Селова, Зебице идр.), регулација и уређивања водотокова у
зонама насеља, градње мостова и других инфраструктурних објеката важних за водоснабдевање
ширег подручја, али и од хидроенергетског, привредног и туристичког значаја. Водно земљиште
се углавном не одржава у законски прописаним условима. На њему се не поштује забрана
изградње објеката (из које су изузети објекти који служе за водопривредне потребе) и забрана
изградње комуналне и путне инфраструктуре у зонама санитарне водозаштите.

Остало земљиште чине површине јаруга и вододерина, камењара, каменолома и др.

1.2.4. Хијерархијски однос са другим плановима – планска усклађеност

При процени могућих утицаја стратешког карактера Плана на животну средину, морају се у обзир
узети планови вишег реда и планови од значаја за предметни План, због обавезујућих смерница
које морају бити имплементиране у предметни План. На то обавезује једно од начела стратешке
процене утицаја - начело хијерархије и координације на свим нивоима. Усвајање обавезујућих
смерница Просторног плана Републике Србије је обавезно и представља услов за обезбеђивање
узајамне координације надлежних и заинтересованих органа у поступку процене утицаја
стратешког карактера, израде Стратешке процене утицаја Плана и исходовање сагласности на
Стратешку процену, кроз консултације, обавештавања и прибављања мишљења на План и
Стратешку процену. Еколошки извештај о могућим утицајима Плана мора да обезбеди и
информације о вези са другим плановима од значаја и циљевима заштите животне средине датим
у тим плановима, као и начин на који су ти циљеви узети у обзир при изради Стратешке процене.

Планови и остали документи вишег реда од значаја за Просторни план јединице
локалне самоуправе Куршумлије и Стратешку процену утицаја на животну средину:

 Просторни план Републике Србије 2010-2020,

 Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног
округа,

 Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Селова,

 Просторни план подручја посебне намене Радан планине.

Према Просторном плану Републике Србије 2010-2010., а у складу са својим положајем и
другим одликама, општина Куршумлија припада регији Јужне Србије. За општину Куршумлија
нарочито се наглашава значај развоја целог подручја око будућег резервата природе планина
Радан и Соколовица са Ђавољом Вароши може да помогне у решавању судбине становника
захваћених општина, међу којима је и Куршумлија.

У ППРС-у се у оквиру области туризма посебно наводи развој бањских туристичких центара, а
како општина Куршумлија на свом простору поседује три бање (Пролом, Луковска и
Куршумлијска) мере ППРС-а у датој области имају значај при њеног планском развоју.
Наглашава се стварање туристичких кластера у циљу стварања обједињене туристичке понуде,
где би се дате бање са другим туристички значајним подручја општине (Радан планина, Ђавоља
Варош) укључиле у кластер југоисточне Србије.

Општина Куршумлија спада у неразвијене општине у Републици. Општина припада
функционалном подручју града Ниша, које је међународног значаја, али се Куршумлија налази
на ободу датог подручја, што је неповољно. Повољна околност је положај града на развојној
осовини II ранга у Републици, која спаја Ниш са Приштином.

У области коришћења земљишта, општина Куршумлија припада Топличком округу, кога одликује
висок удео шумског земљишта (значајно више од просека Републике), мањи удео
пољопривредног земљишта и сасвим мали удели изграђеног и водног земљишта.

Општина Куршумлија је означена као демографски крајње угрожено подручје, што је
најнеповољнија ознака по подели општина у Србији према демографском ресурсу. Град
Куршумлија је означен као мањи урбани центар, који припада функционалном подручју Ниша.

Кроз општину Куршумлија пролазе два правца на траси Ниш - Приштина од већег значаја -
државни пут I реда и регионална железничка пруга. Као важна планска мера предвиђа се
изградња аутопута на истој траси.



Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије

14 ECOLogica Urbo, Крагујевац

Планира се значајно унапређење дате инфраструктуре на подручју Куршумлије. Потребно је
изградити магистрални гасовод од Ниша ка Приштини. Такође су поред једне постојеће
акумулације (Селова) планиране још четири нове акумулације на подручју Општине. Од њих
акумулација „Зебице” на реци Малој Косаници код истоименог села је означена као приоритет у
ППРС-у. Такође, подручје општине је већим делом означено као подручје богато површинским
водама, што је посебна погодност у иначе водом оскуднијој Јужној Србији.

На пољу заштите природне средине предвиђа се стварање новог подручја под заштитом на
подручју планина Радан и Соколовице (EMERALD подручје) са посебном вредним локалитетом
Ђавоље Вароши (предложено за упис на листу светске баштине УНЕСКО-а). Већи део (рурални)
општине је одређен као подручје квалитетне животне средине. Као посебни ризици на више
места у оквиру општине постоје подручја ексцесивне ерозије, за шта су ППРС-ом превиђене
одговарајуће планске мере заштите.

На пољу заштите културног наслеђа важно је културно подручје Топлице, које у оквиру општине
Куршумлија укључује град Куршумлију и непосредно окружење.

Општина Куршумлија има велике погодности за развој туризма. Према подели Републике Србије
на туристичке кластере општина је подељена на западну целину у оквиру Средишње и Западне
Србије и источну целину у оквиру Југоисточне Србије. Западна целина (укључивши и
Куршумлијску и Луковску бању) уже припада туристичкој регији Копаоника са комплетном
туристичком понудом, док се источни део са Пролом Бањом и Ђавољом Вароши припада регији
Радана, као новопланираног туристичког одредишта у Србији.

Регионални Просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног
округа - У области управљања комуналним отпадом предвиђа се систематско затварање,
ремедијација и рекултивација постојећих општинских депонија и изградња 1 трансфер станице
на територији општине Куршумлија.

На пољу заштићених природних и културних добара на подручју општине Куршумлија уочава се
низ потенцијала везаних за подручје општине на датом пољу и њему блиском пољу туризма:

 постојање неколико важних места са значајним природним добрима (Ђавоља Варош и
Храст цара Лазара у селу Данковиће) и вредним културним добрима (град Куршумлија -
Цркве св. Николе и св. Богородице);

 град Куршумлија је означен као културно подручје III реда;
 повезивање три бање (Пролом, Луковска и Куршумлијска бања) као туристичка средишта

са представљањем и промоцијом природних и културних добара куршумлијског краја;
 као посебно вредан потенцијал даје се и образовање три „културне стазе”, као посебне

понуде на пољу туризма, путем којих би се повезале важне културно-историјске тачке на
ширем простору Србије. Кроз општину Куршумлија пролазе све три новопланиране стазе:
пут римских царева, стаза српских средњовековних манатстира и манастирска рута.

Просторни план подручја посебне намене (ППППН) слива акумулације Селова обухвата
простор површине око 493 km² на подручју општина Куршумлија и Брус. Највећи део западног
дела општине Куршумлије је у обухвату ППППН Селова, чије се одредбе и смернице овог плана
постављају као важан елемент будућег развоја општине.

Основна намена планиране акумулације (језера) Селова је очување воденог ресурса реке
Топлице у горње делу тока и њено коришћење за потребе водоснабдевања значајног дела Јужне
Србије. Као остале планиране намене од већег значаја наведене су: заштита од поплава,
заустављање наноса, производња хидроенергије, узгој риба, туризам, привођење култури
спрудова у кориту рекеТоплице.

На основу тога утврђена је и основна сврха ППППН Селова – утврђивање режима и услова
коришћења, организације, уређења и заштите простора на планском подручју. Израђен је и
пропратни „Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације
„Селова”. Основни циљ израде елабората је тачно одређење зона санитарне заштите
акумулације површинских вода. На основу разраде у елаборату одређене су две зоне санитарне
заштите акумулације (I и II зона). I зона заштите је површине 2,6 km2 и обухвата простор строге
заштите са забраном изградње нових и легализације постојећих објеката и постројења који нису
у функцији водопривреде, чувања и одржавања објеката бране и акумулације. У зони II
акумулације „Селова” (површине око 11,13 km2), успоставља се режим контролисаног
коришћења простора и сталног санитарног надзора са забраном изградње објеката који
угрожавају здравствену исправност воде на изворишту.

Просторни план подручја посебне намене (ППППН) Радан планине - Подручје ППППН-а
простире се на деловима територија општина Бојник, Лебане и Медвеђа (Јабланички управни
округ), Прокупље и Куршумлија (Топлички управни округ). У физичко-географском смислу
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обухвата брдско-планинско подручје делова горњих сливова Топлице, Пусте реке и Јабланице,
са планинским масивима окупљеним око Радан планине и припадајућим долинама по ободу, на
надморским висинама од око 280 m источно од Брестовца до 1408 m на врху Шопот на планини
Радан. Од посебно вредних локалитета са природним и створеним вредностима потребно је
истаћи Ђавољу Варош, Царичин Град и Пролом бању. Два од дата три локалитета се налазе у
оквиру куршумлијске општине.

На основу тога предложена су планска решења, која се заснивају на следећим мерама:

 Заштита природе и предеоних вредности кроз формирање мреже заштићених и еколошки
значајних подручја;

 Планом се предвиђа проширење СП „Ђавоља варош” на површини од око 11 km2 до
доношења новог акта, односно уредбе Владе о проглашењу на увећаној површини;

 Заштићено подручје „Радан”, се плански предвиђа на површини око 226 km2 до
доношења акта, односно уредбе Владе о његовом проглашењу за предео изузетних
одлика;

 Просторним планом се успостављају зоне са режимима заштите унутар и ван заштићених
подручја Радан планине, успостављају режими заштите природе и предвиђа се очување
карактера и разноврсности предела;

 Заштита културних добара, кроз спровођење заштите и уређења заштићеног
некатегорисаног културног добра „Иван Кула”;

 Планом се предвиђа и заштита и уређење евидентираних добра народног градитељства и
културног добра под претходном заштитом;

 Заштита и одрживо коришћење вода и развој водопривредне инфраструктуре, кроз развој
делова подсистема у саставу система вишег реда;

 Планирана је чеона вишенаменска акумулација регионалног значаја „Зебице”, на Великој
Косаници, која ће постати део Јужноморавског речног система, као важан део Топличког
подсистема, у оквиру Доње-јужноморавског регионалног система за снабдевање  водом
највишег квалитета.

Стратешка процена утицаја Просторног плана Републике Србије на животну средину

Најзначајнији фактори који одређују квалитет животне средине на тертирији Републике Србије
јесу велика урбана и индустријска подручја са великом концентрацијом становништва која
карактерише угрожен квалитет животне средине и рурална и заштићена подручја са трендом
депопулације, у којима је животна средина у већој или мањој мери очувана.

На квалитет амбијенталног ваздуха утичу пре свега саобраћајне и индустријске активности
као и процеси сагоревања фосилних горива лошег квалитета (лигнит, мазут, моторна горива).
Последица ових активности јесте емисија SО2, NОх, СО, чађи, прашкастих материја и других
загађујућих материја које могу довести до угрожавања квалитета ваздуха.

Квалитет површинских вода претежно је условљен радом индустријских постројења,
пољопривредном производњом, као и појавом дуготрајних сушних периода како на територији
Републике Србије, тако и у суседним земљама и сливовима трансграничних водотока.

Главни проблем јесу индустријске и комуналне отпадне воде које се без предходног третмана
испуштају у реципијент као и дренажне воде из пољопривреде и оцедне воде са депонија. Још
један проблем представља недовољна комунална и инфраструктурна опремљеност подручја као
и лоше стање постојећих система.

Земљишта Србије изложена су различитим облицима деградације, која се манифестује у виду:

 смањења и деградације пољопривредног земљишта (услед водне и еолске ерозије,
заслањивања земљишта, губитка хранљивих елемената, механичког збијања

 приликом обраде тешким машинама, забаривања, поплава, губитка плодности,
 промене намене земљишта, ширење насеља и различитих видова загађења антропогеног

порекла);
 загађења земљишта као последице индустријских, рударских, пољопривредних и

саобраћајних активности и енергетике.

Основи узроци проблема у вези са буком су следећи:

 неадекватни прописи и стандарди у области буке;
 неадекватан и недовољан мониторинг буке у градовима
 застареле производне технологије и стара возила са високом емисијом буке;

несистематска мерења буке на изворима емитовања;
 недостатак просторног планирања у циљу одређивања зона које регулишу област буке;
 неадекватно лоцирање индустријских постројења, занатских радњи, а посебно

угоститељских објеката у урбаним зонама;
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 непостојање пројеката звучне заштите;
 претварање стамбеног у пословни простор без провере да ли звучна заштита задовољава

у односу на нову намену простора;
 недовољна контрола нивоа буке коју емитују моторна возила;
 недовољна мрежа улица са аутоматском регулацијом саобраћаја и синхронизација рада

семафора на појединим правцима.

Као последица ових проблема јавља се прекорачење дозвољених нивоа буке, које нарушава
квалитет живота, али има и негативно дејство на здравље људи.

Постојећи систем управљања отпадом у Србији не задовољава ни минималне критеријуме,
тако да су већина градских одлагалишта неуређена, без пратећих објеката и мера заштите, сем у
појединачним случајевима. Депоновање је доминатни начин третмана отпада, док се
занемарљиво мали број отпада рециклира, или на неки други начин прерађује.

Стратешка процена утицаја Регионалног просторног плана за подручје Нишавског,
Топличког и Пиротског управног округа

Акутни проблеми се огледају у загађивању површинских и подземних вода и мелиорационих
канала непречишћеним отпадним водама, неодговарајућем управљању комуналним,
индустријским и пољопривредним отпадом које је и узрок загађивања земљишта, потребе
заштите приобаља Нишаве, Јужне Мораве и њихових притока са стаништима и живим светом, као
и потреба за очувањем квалитета ваздуха и смањењем ризика од удеса. Основна питања заштите
животне средине релевантна за Регионални росторни план разматрана у току стратешке процене
везана су за управљање отпадом, квалитет ваздуха и вода, нерационално коришћење и
загађење земљишта, ниво буке и вибрација, потребу за очувањем предела, станишта и живог
света, шумовитост, ризик од удеса и система мониторинга животне средине.

Општи и посебни циљеви стратешке процене су припремљени на основу проблема заштите
животне средине на подручју Плана и циљева из релевантних планских и секторских развојних
докумената:

Заштита и унапређење квалитета природних ресурса: 1) Смањење концентрације загађујућих
материја у ваздуху (имисија); 2) Смањење загађења површинских и подземних вода; 3) Очување
и рационално коришћење пољопривредног земљишта; 4) Смањење загађења земљишта; 5)
Повећање површина под шумама; 6) Унапређење третмана и депоновања отпада; 7) Унапређење
прикупљања и третмана отпадних вода; 8) Управљање опасним отпадом; 9) Очување и
адекватан третман предела, станишта и живог света;

Заштита здравља: 10) Обезбеђење заштите здравља; 11) Смањење изложености буци и
вибрацијама;

Заштита од удеса и поплава: 12) Смањење ризика од удеса; 13) Смањење ризика од поплава;

Инвестиције и мониторинг: 14) Инвестирање у заштиту животне средине; 15) Мониторинг
ваздуха, воде, земљишта, предела, живог света, отпада и отпадних вода;

1.3. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату
Плана

На простору обухваћеном Просторним планом јединице локалне самоуправе Куршумлије су
вреднована и разматрана следећа питања стања животне средине:

 стање и квалитет ваздуха,
 стање и квалитет површинских вода и изворишта водоснабдевања,
 стање земљишта (загађеност, деградација, ерозија),
 ниво буке,
 нејонизујуће  зрачење,
 стање природе и биодиверзитета,
 стање заштићених природних и културних добара,
 управљање свим врстама отпада.

Разматрани су проблеми и еколошки конфликти у простору:

 могући утицаји на квалитет вазуха изазвани активностима у oквиру планског подручја,
 емисија гасова са ефектом стаклене баште из постојећих и планираних извора,
 загађивање вода рекa Toплице, Косанице и Бањске комуналним, технолошким и

атмосферским отпадним водама,
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 утицаји на стање животне средине који се могу јавити као последица комуналног и
инфраструктурног опремања планског подручја,

 могући утицаји на заштићена природна и културна добра,
 деградација и загађење земљишта и вода услед појаве неконтролисаних одлагалишта и

депонија отпада и осталих материјала,
 повећање нивоа буке и вибрација услед саобраћајних активности и активности у оквиру

индустрије,
 генерисање и управљање различитим врстама отпада који ће настајати у границама

Плана.

На основу утврђених конфликата, проблема и потенцијала у простору обухваћеном Планом и
постојеће документације извршена је процена стања и квалитета животне средине што
представља основ за планирање и организацију простора са смерницама и мерама за уређење,
коришћење и заштиту простора и животне средине.

Разлози за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене

Сагласно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 88/10), у
Извештају о Стратешкој процени утицаја нису посебно разматрана питања везана за климатске
промене, промене озонског омотача и прекогранична загађења. Предметни План није посебно
меродаван у потенцијално позитивном или негативном смислу, а са аспекта обавеза према
међународним споразумима.

1.4. Резултати консултација са заинтересованим органима и
организацијама

У поступку израде Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије, обављене су
консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и органима, у
току којих су прибављени подаци, услови и мишљења. Све консултације су релевантне за процес
процене и израду Стратешке процене утицаја Плана, а услови и мере надлежних органа,
институција и предузећа су кроз процес процене вредновани и имплементирани у планска
решења. Консултације су обављене и прибављени су услови, мишљења и сагласности од
следећих надлежних и заинтересованих институција, органа, организација:

 Сеизмички подаци, Републички сеизмолошки завод, бр. 021-166-1/11 од 21.03.2011.
године

 Услови, ЈП за газдовање шумама са п.о. „Србијашуме”, Шумско газдинство „Топлица”
Куршумлија, бр. 251 од 16.03.2011.

 Хидрометеоролошки услови, Републички хидрометеоролошки завод, бр. 32-III-24/2011 oд
22.03.2011. год.

 Мишљење, ЈВП „Србијаводе” Београд, ВПЦ „Морава” Ниш, бр. 1128/3 од 18.03.2011.
године

 Решење о условима заштите природе, Завод за заштиту природе Србије, РЈ Ниш, 03 бр.
019-649/2 од 11.04.2011. године

 Услови, ЈП за обављање привредне делатности „Топлица”, бр. 356 од 19.05.2011. године
 Услови, Министарство трговине, пољопривреде, шумарства и водопривреде. Управа за

пољопривредно земљиште, бр. 320-11-288/2011-15 од 30.03.3011. године
 Обавештење, Министарство економије и регионалног развоја, бр. 350-01-00003/2011-18

од 29.03.2011. године
 Услови, Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток” д.о.о., бр.

113 од 27.05.2011. године
 Услови, ЈП „Електромрежа Србије”, бр. III-18-03-69/I од 24.05.2011. године
 Подаци, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности, бр. 953-4/2011

од 14.06.2011. године
 Услови чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара и мере заштите,

Републички завод за заштиту споменика културе Београд, бр. 4/1261 од 21.06.2011.
године

 Обавештење, ЈП „Путеви Србије”, бр. 953-4000/11-2 од 27.06.2011. године
 Подаци, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” РЈ поштанског саобраћаја „Прокупље”, бр. 2011-

32453/2 од 21.03.2011. године
 Обавештење, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, бр.

350-01-00229/2011-07 од 29.03.2011. године
 Обавештење, „Транснафта”, бр. 350-01-14/2011-09 од 29.03.2011. године
 Услови, „Телеком Србија”, бр. 4978-79051/дк од 15.04.2011. године
 Услови, ЈП „Железнице Србије”, бр. 13/11-479 од 05.04.2011. године
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 Услови, Министарство за инфраструктуру и енергетику, бр. 350-01-14/2011-10 од
29.04.2011. године

 Обавештење, ЈП „Електропривреда Србије” бр. 81/49-11 од 09.05.2011. године
 Услови, „YUGOROSGAZ”, бр. 426 од 12.11. 2011. године
 Услови и захтеви, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за

инфраструктуру, бр. 824-5 од 10.05.2011. године
 Услови, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за

ванредне ситуације у Прокупљу, 07/26 бр. 217-081-2/11 од 08.04.2011. године
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2. Опис и процена утицаја на животну средину

2.1. Приказ постојећег стања животне средине на подручју Плана

На подручју обухваћеном границама Просторног Плана јединице локалне самоуправе Куршумлија
није успостављен мониторинг квалитета животне средине. У одсуству прецизних података, оцена
стања животне средине на подручју плана даје се на основу увида у постојеће стање природних
и створених вредности на терену и у постојећу документациону основу.

2.1.1. Квалитет ваздуха

Негативан утицај на квалитет ваздуха на предметном подручју имају:

 Индивидуална ложишта и котларнице на чврсто гориво у зимском периоду године,
 Саобраћај на државним и општинским путевима,
 Индустријски и радни комплекси.

Позитиван утицај на квалитет ваздуха има чињеница да се више од половине територије
општине налази под шумом и чињенице да ШИК „Копаоник”, као највећи загађивач на овом
подручју, данас не ради пуним капацитетом.

Индивидуална ложишта стамбених и радних објеката представљају тачкасте изворе загађења са
сезонским карактером емисије. Сагоревањем чврстих горива у ложиштима долази до емисије SO2,
чађи и седиментних материја, који у зависности од густине насељености могу довести до
оптерећења животне средине у зимском делу године.

Саобраћајне активности представљају мобилни извор загађења на државним и општинским
саобраћајницама у обухвату плана. Саобраћај представља извор загађења ваздуха које настаје
емисијом продуката потпуног и непотпуног сагоревања горива и мазива, хабања гума и металних
склопова и корозије.

Негативни утицаји на животну средину пореклом од одвијања саобраћаја зависе од обима,
структуре и карактеристика саобраћаја, климатских услова и карактеристика саобраћајнице.
Сезонска загађења се везују за одређена годишња доба и карактерисана су великим
концентрацијама загађујућих материја које се јављају у кратким временским периодима.
Случајна загађења се одлукују тренутним високим концентрацијама загађујучих материја које се
не могу ни временски ни просторно предвидети.

Одвијање саобраћаја доводи до:

- Емисије издувних гасова,
- Емисије загађујућих материја услед хабања гума и кочница,
- Емисије загађујућих материја услед хабања коловоза при кретању возила.

Емисија издувних гасова у друмском саобраћају потиче од сагоревања горива – бензина, дизела,
ТНГ-а и природног гаса у моторима са унутрашњим сагоревањем. Загађујуће материје које
потичу од друмског саобраћаја било да се ради о путничким, теретним возилима или
двоточкашима су:

- Прекурсори озона (СО, NOX, NMVOCs),
- Гасови који стварају ефекат стаклене баште (CO2, CH4, N2O),
- Киселе супстанце (NH3, SO2),
- Чврсте честице - РМ,
- Канцерогена једињења РАНs и РОРs (полициклични ароматични уговодоници и постојани

органски загађивачи),
- Отровне супстанце – диоксини и фурани,
- Тешки метали - олово, кадијум, манган, арсен, никл, хром, цинк.

Сваки утрошени литар фосилног горива произведе приближно 100г угљен моноксида, 20г
испарљивих органских једињења, 30г азотних оксида, 2,5г угљен диоксида и бројне штетне и
отпровне материје једињења сумпора, олова и чврсте честице. Загађење ваздуха пореклом од
саобраћаја на подручју Плана додатно доприноси употребе старих возила која се лоше
одржавају, саобраћајне површине у лошем стању, неадекватан проток саобраћаја и загушења.

Загађујуће материје које се издвајају у току експлоатације и редовног одржавања саобраћајнице
који утичу на њихову појаву.

 Чврсте честице – хабање коловоза, возила, атмосфера и одржавање путева,
 Цинк - хабање гума, моторна уља и мазива,
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 Гвожђе - рђа са возила, металне конструкција на путу, покретни делови мотора,
 Бакар - металне заштитне превлаке, хабање лежајева и четкица на мотору, покретни

делови мотора, хабање кочионих облога, фунгициди и инсектициди,
 Кадмијум - хабање гума,
 Хром - металне заштитне превлаке, покретни моторни делови, хабање кочионих облога,
 Nикл - дизел гориво и бензин, уља за подмазивање, хабање кочионих облога и

асфалтних површина,
 Ванадијум - адитиви гориву,
 Титан - боја за бојење ознака на коловозу,
 Манган - покретни моторни делови,
 Nатријум, калцијум и хлориди - соли за одмрзавање и
 Сулфати - коловозна постељица, гориво и соли за одмрзавање.

Табела бр. 3 - Утицај загађујућих материја на здравље људи и квалитет животне средине
Загађујућа
материја Утицај на здравље човека Утицај на животну средину

CO (угљен-
моноксид)

Везује се за хемоглобин, смањује
проток кисеоника, срчане тегобе

Токсичан, индиректно доприноси глобалном
загревању као прекусор озона

CO2 (угљен-диоксид)
Поспаност, вртоглавица, главобоља,
замор мишића, проблеми са срцем и
респираторним огранима

Доводи до ефекта стаклене баште, утиче на
климатске промене

NОx (оксиди атзота)
Иритације плућа, смањује отпорност
организма на срчане и плућне
болести

Индиректно доприноси глобалном загревању
као прекусор озона, у реакцији са
амонијаком или влагом у атмосфери доводи
до појаве киселих киша

SO2 (сумпор-
диоксид) Астма, плућне болести

Доводи до појаве киселих киша и смога,
утиче на оштећење хлорофила као и неких
ткива биљака, угрожава културна добра

Прашкасте материје Упале код срчаних и плућних
болесника

Са влагом из ваздуха утиче на стварање
смога

CxHx

(угљоводоници) Канцерогено једињење Висока концентрација може довести до
одумирања цветова и листова на биљкама

HCHO
(формалдехиди)

Сузење очију, осећај пецкања у
грлу и очима, тешкоће у дисању,
главобоља, иритација коже

Токсично дејство на животињски свет

PbxOx (оксиди
олова)

Хронично тровање и губитак
апетита, стомачне проблеме, замор,
вртоглавицу, проблеме са
бубрезима и губитак свијести

Индиректни утицаји на вегетацију у
зависности од концентрације у земљишту

У претходном периоду, највећи утицај на стање аерозагађења имао је ШИК „Копаоник” због
коришћења мазута и отпад од дрвета као енергената. У том смислу неопходна је оријентација ка
употреби еколошки прихватљивих извора енерије и примени техничких решења са циљем
смањења емисије загађујућих материја у ваздух.

С обзиром на очуван капацитет животне средине на планском подручју, саобраћај слабог
интензитета, одсуство већих загађивача и шумовитост може се рећи да на датом подручју
квалитет ваздуха није значајно нарушен.

2.1.2. Квалитет површинских и подземних вода

Кроз територију општине Куршумлија протичу реке Косаница, Бањска и Топлица. У свом горњем
току Топлица се сврстава у II класу док низводно од Куршумлије припада III/IV обзиром да се у
њу уливају комуналне отпадне воде са територије Куршумлије без икаквог предтретмана, а
додатно је оптерећује притока Бањска река која је загађена технолошким отпадним водама из
ШИК „Копаоник”. Бањска река је оптерећена великом количином дрвеног муља из производног
процеса производње дрвне грађе.

Технолошке отпадне воде из производње фурнира имају ниску pH вредност, а повећану
концентрацију амонијака, фенола, БПК, ХПК и суспендованих материја. Према вредностима БПК
и ХПК Бањска спада у IV класу, а по вредностима фенола у III класу. Бактериолошки налази
показују висок степен биолошке контаминације. ШИК „Копаоник” је изградио постројење за
пречишћавање индустријских отпадних вода.

Комуналне отпадне воде карактерише садржај биоразградивих органских материја, азотних и
фосфорних једињења, масноћа, детерџената и микроорганизама. Састав комуналних отпадних
вода зависи од:

• броја становника,
• специфичне потрошње дефинисане за потребе водоснабдевања,
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• коефицијента отицаја у канализациону мрежу,
• инфилтрације површинских, подповршинских и подземних вода.

Табела бр. 4 Типичан квалитет домаћих употребљених вода1

Параметар квалитета воде Јединица
Концентрација

Опсег Просечно

Укупне суспендоване материје mg/l 390-1230 720

Растворене материје mg/l 270-860 500

Суспендоване материје mg/l 120-400 210

Таложне материје mg/l 5-20 10

pH mg/l 6-9 8

Биохемијска потрошња кисеоника, BPK5 mg/l 110-350 190

Укупни органски угљеник, TOC mg/l 80-260 140

Хемијска потрошња кисеоника, HPK mg/l 250-800 430

Азот укупни (као N) mg/l 20-70 40

Азот органски (као N) mg/l 8-25 15

Слободни амонијак (као N) mg/l 12-45 25

Нитрити (као N) mg/l 0 0

Нитрати (као N) mg/l 0 0

Фосфор укупни (као P) mg/l 4-12 7

Фосфор органски (као P) mg/l 1-4 2

Фосфор неоргански (као P) mg/l 3-8 5

Хлориди mg/l 30-90 50

Сулфати mg/l 20-50 30

Масти у уља mg/l 50-100 90

Испарљива органска једињења µg/l <100->400 100-400

Укупне колиформне бактерије N0/100 ml 106-1010 108

Фекални колиформи N0/100 ml 103-108 106

Criptosporidium oocysts N0/100 ml 10-1-102 100

Giardia lamblia cysts N0/100 ml 10-1-103 101

Табела бр. 5 - Загађења у отпадној води и утицај на реципијент

Загађење Утицај на реципијент

Суспендоване материје Суспендоване материје таложењем образују муљ. Муљ представља резервоар
токсичних и перзистентних једињења - доминантно антропогеног порекла;
Главни утицај на водени екосистем је елиминација хране за организме, као и
бројности риба и других организама услед смањеног продирања светлости.

Биодеградабилне
органске материје

Састоје се од протеина, угљених хидрата и масти; биодеградабилне материје се
мере у облику БПК и ХПК.
Ако се испуштају нетретиране у околину, њиховом биолошком стабилизацијом
се смањује извор природног кисеоника што доводи до образовања септичких
услова.

Нутријенти (укупни азот,
нитрати, нитрити, укупни
фосфор, фосфати)

Нутријенти доводе до еутрофикације. Овај процес подразумева бујање биљака и
алги услед чијег труљења расте број сапрофитних организама и самњује се
количина кисеоника у води. Недостатак кисеоника у води доводи до угинућа
организама са једне стране, а са друге услед недостатка кисеоника разлагање
органских материја није потпуно, што утиче на квалитет воде. Са променом
квалитета воде мења се и састав врста у датом екосистему. Распадањем
појединих врста алги ослобађају се ендотоксини (алкалоиди, циклични
полипептиди).

Синтетичке органске
материје (феноли,
детерџенти и пестициди)

Сапуни и детерџенти су површински активне једињења која мењају површински
напон воде и концентришу се на површину воде. Са променом површинског
напона воде мења (смањује) се размена кисеоника са ваздухом и даље, због
смањења количине кисеоника у води долази до изумирања живог света у њој

1 („Wastewater engineering, Treatмent, Disposal and Reuse”, Мetcalf & Eddy, inc. 2006)
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што опет подстиче анаеробан процес. Синтетичке површинске активне материје
су постојане у води и њихова разградња може да потраје и до неколико месеци.
Пестициди су токсичне, мутагене, тератогене и канцерогене материје које су
постојане у природи и кумулирају се у ткивима организама и на тај начин улазе
у ланац исхране.

Тешки метали Тешки метали су токсични. Захваљујући способности биоакумулације и
биоконцентрације, када једном доспеју у живи организам улазе у ланац
исхране. Због токсичних особина, одређени тешки метали могу имати негативан
утицај на биолошки процес пречишћавања, као и на живот у водотоку.

Растворене неорганске
материје

Неоргански конституенти (калцијум, натријум, хлориди, бикарбонати) у већим
количинама могу утицати на физичке карактеристике воде у реципијенту у
смислу промене боје и замућења, као и промену pH вредности и тврдоће воде.
Промене ових карактеристика воде негативно утичу на стеновалентне организме
и у том смислу могу променити сатав врста у екосистему.

Патогени Патогени организми су преносиоци заразних болести.

Атмосферске воде настају услед површинског отицања од падавина и отопљеног снега. У ове
воде се убрајају и отпадне воде од прања саобраћајних површина и паркинга итд. У саставу
атмосферских вода које спирају саобраћајнице се могу наћи угљоводоници, огрански и
неоргански угљеник, азотова једињења (амонијак, нитрири и нитрати), тешки метали (кадмијум,
бакар, цинк, гвожђе и никл), чврсте материје (таложне, суспендоване и растворене честице) и
полиароматизовани угљоводоници (бензопирен). По укупној бактериолошкој загађености,
атмосферске отпадне воде су сличне санитарним.

Количина и квалитет атмосферских вода зависи од:

 интензитета и учесталости падавина,
 начина одржавања комуналне хигијене,
 броја и интензитета моторног саобраћаја,
 загађења атмосфере,
 климатских услова.

На подручју плана је потребно извести атмосферску канализацију као сепаратни систем. Кишна
канализација на подручју плана треба да омогући одвођење атмосферских вода са
саобраћајница, кровова и осталих уређених површина до реципијента. Зауљене атмосферске
воде са саобраћајница и паркинга је потребно упуштати у реципијент тек након третирања у
сепаратору уља и масти.

2.1.3. Квалитет земљишта

Специфичан облик угрожавања земљишта представља бесправна изградња објеката. Последица
оваквих појава је интензиван утицај на природно-еколошке вредности простора чиме се умањује
његова биолошка и естетска вредност (односи се на делове ван обухвата Плана у окружењу).

Антропогене појаве и процеси који доводе до угрожавања квалитета земљишта јесу:

 коришћење биохемијских средстава у пољопривреди,
 недовољна комунална опремљеност подручја,
 неадекватно депоновање отпада,
 саобраћај.

Коришћење биохемијских средстава у пољопривредној производњи и екстензивна производња
доводе до деградације земљишта на планском подручју, пре свега због претварања природних
биоценоза у агроценозе, иницирања ерозије земљишта и неадекватног начина обраде.

Недовољна комунална опремљеност подручја представља посебан проблем, пре свега због
недовољне покривености планског подручја канализационом инфраструктуром, као и због
постојања несанитарних септичких јама, које су узрок неконтролисаних излива санитарно-
фекалних отпадних вода у земљиште.

Неадекватно депоновање отпада на такозваним „дивљим депонијама” узрок је негативних
утицаја на квалитет земљишта, пре свега због инфилтрације процедних вода са депоније у
земљиште чиме се нарушава његов хемијски састав.

До загађења земљишта може доћи услед одвијања саобраћаја на саобраћајницама обухваћеним
Планом. У току експлотације саобраћајница јављају се емисије разних полутаната од којих су
најзначајнији ПАХ (полициклични ароматски угљиководици) и неки метали. Они се јављају
хабањем пнеуматика и кочница, хабањем возила и истицањем уља и горива. Значајни нивои
загађивања тла неће бити изражени због малог саобраћајног оптерећења. Негативни утицаји на
тло најизраженији су у зони од максимално 5.0 m дуж пута. Дуж саобраћајница долази до благог
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повећања салинитета што је последица посипања коловоза (мешавином индустријске соли и
ризле) у зимским месецима, односно спирања на земљиште поред коловоза.

2.1.4. Ниво буке и вибрација

Извори буке су саобраћај, занатски погони и активности услужних делатности, спољашње
инсталације и уређаји, индустријска постројења и погони. Комунална бука није временски
ограничена и делује непрекидно, чак и у времену одређеном за одмор, спавање и рекреацију.
Бука пореклом од саобраћаја вероватно превазилази дозвољене нивое и у дневном и у ноћном
периоду у близини прометних улица и државних путева што у одређеним случајевима може
представљати проблем по околно становништво.

Табела бр. 6 Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору

Намена простора
Ниво буке у dB (A)

За дан и вече За ноћ

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта,
културно-историјски локалитети, велики паркови 50 40

Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45

Чисто стамбена подручја 55 45

Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и
дечија игралишта 60 50

Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна
зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских
саобраћајница

65 55

Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни
терминали без стамбених зграда

На граници ове зоне бука не сме
прелазити граничну вредност у зони са

којом се граничи

Бука негативно утиче на психичко и физичко здравље људи и има директан утицај на орган
слуха као и на остале органе и организам у целини. Повишени ниво буке може довести до:

 Поремећаја сна,
 Кардиоваскуларних проблема,
 Поремећаја менталног здравља,
 Сметњи у говорној комуникацији,
 Умањења способности за рад и учење,
 Оштећења слуха.

Поремећај сна - добар сан је један од предуслова за нормално психолошко и ментално здравље
поједница. Бука која настаје у животној средини је један од главних узрока поремећаја сна. Када
ти поремећаји постану хронични, долази до промена у расположењу и смањења способности за
рад и учење. До поремећаја сна долази приликом изложености нивоу буке од 30 dB, или услед
појаве буке импулсног типа у току ноћи. Примарни негативни утицаји су отежано успављивање,
честа буђења у току ноћи, и поремећаји сна, а нарочито смањење РЕМ фазе сна. Секундарни
утицаји се јављају сутрадан и укључују умор, депресивно расположење и смањену продуктвност
на послу или у школи, а такође може укључити и саобраћајне несреће, повреде и смрт.

Кардиоваскуларни проблеми - повишени ниво буке представља један од ризика за појаву
кардиоваскуларних болести. Утицаји на кардиоваскуларни систем се јављају услед догорочне
дневне изложености нивоу буке изнад 65 dB или акутне изложености нивоу буке између 80 и 85
dB. Последице излагања високим нивоима буке јесу хипертензија и исхемијске болести срца.
Негативним утицајима су изложена и деца, обзиром да повишени ниво буке код њих изазива
повишени крвни притисак и повећање нивоа хормона узрочника стреса.

Поремећаји менталног здравља - повишени ниво буке није директан узрок менталних
поремећаја али индиректно убрзава и интензивира нежељене ефекте као што су анксиозност,
стрес, нервоза, мучнина, главобоља, емоционална нестабилност, промене расположења,
повећање социјалних конфликата, неуроза, хистерија, и психозе. Ниво буке изнад 80 dB повезан
је са појавом агресивног понашња код људи.

Сметње у говорној комуникацији - повишени ниво буке умањује способност размуевања
нормалног говора што индиректно доводи до пада концентрације, умора, неспоразума и
поремечаја међуљудских односа, као и стресних реаккција, а може утицати и на лошије
резултате у школи код деце због немогућности вођења нормалне комуникације у учионици.
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Смањење способности за рад и учење - Ниво буке утиче на смањење способности за рад и
учење и недостатак мотивације, што директно утиче на прављење грешака које могу имати
здравствене и економске последице. Развој когнитивних и језичких способности као и развој
језика код деце, отежан је у условима повишеног нивоа буке у кучним условима а нарочито ако
су куће лоциране у близини великих извора буке као што су саобраћајнице и државни путеви са
великом проточношћу саобраћаја.

Оштећење слуха - повишени ниво буке изазива оштећења на унутрашњем уху, што представља
предуслов за трајни губитак слуха. Изложеност нивоу буке мањем од 70 dB не доводи до
оштећења слуха без обзира на трајање изложености. Са друге стране, изоложеност нивоу изнад
85 dB више од 8 сати доводи до оштећења слушних органа. Основни узорк трајног губитка слуха
јесте професионална изложеност високом нивоу буке.

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

Оцена постојећег стања дата је на основу сагледавања потецијала и ограничења са аспекта
заштите животне средине и могућности остваривања концепта одрживог развоја на подручју
Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија.

Потенцијали и повољности постојећег стања

 у границама планског подручја се налази споменик природе „Ђавоља варош” и планина
Радан – предео изузетних одлика који представљају развојни потенцијал општине;

 подручје плана је богато термоминералним изворима, на подручју општине се налазе три
бање – Куршумлијска, Пролом и Луковска бања;

 очуван квалитет ваздуха, не постоје већи извори загађења;

Ограничења планског подручја

 општина Куршумлија спада у сиромашне општине и девастирана подручја (општине чији
је степен развијености мањи од 50% републичког просека);

 планско подручје је недовољно комунално опремљено;
 канализацијом је делимично покривено само градско насеље;
 не постоји постројење за пречишћавање комуналних отпадних вода;
 Топлица и Бањска река су загађене услед директног упуштања комуналних и

технолошких отпадних вода;
 санитарна депонија спада у категорију К-4 - сметлиште које не испуњава ни минималне

мере заштите животне средине и потребно га је одмах затворити, санирати и
рекултивисати,

 бање и сеоска насеља нису укључена у систем организованог сакупљања отпада, што је
узрок великог броја дивљих депионија на планском подручју.

2.3. Процена могућих утицаја на животну средину узрокованих
реализацијом Плана

Имајући на уму директну међузависност животне средине и људских активности (грађење,
експлоатација ресурса, привреда, инфраструктура, пољопривреда), са становишта дугорочне
организације коришћења, уређивања и заштите простора и животне средине, дефинисан је
стратешки циљ: заштита животне средине кроз активну примену мера заштите, перманентну
контролу и одговорност за поштовање и примену принципа одрживог развоја. На простору
општине су вреднована и разматрана следећа питања стања животне средине:

 стање  и квалитет ваздуха,
 стање и квалитет вода (површинских, подземних, извориште водоснабдевања),
 стање земљишта (загађеност, деградација, ерозија, бонитет пољопривредног

земљишта),
 стање буке,
 стање природе, заштићених природниг добара и биодиверзитета,
 стање јонизујућег и нејонизујућег зрачења,
 управљање хемикалијама, биоцидним производима,
 опасност од хемијског удеса;
 управљање отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом.

Разматрани су проблеми и еколошки конфликти у простору:
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 загађивање форланда и вода реке Топлице, Бањске и Косанице комуналним,
технолошким и осталим отпадним водама услед директног и индиректног упуштања
отпадних вода у водотокове и приобаља као и на земљишта унутар и изван појединачних
радних и осталих изграђених комплекса;

 стање и проблеми у зонама заштите изворишта водоснабдевања;
 степен инфраструктурне и комуналне уређености и опремљености целина и зона,
 недовољна комунална опремљеност општинског центра и осталих насеља свих типова,

рангова и категорија, (недовољна развијеност канализационе мреже, делимична
покривеност територије општине канализационом инфраструктуром);

 неразвијена и неизграђена атмосферска канализација и непокривеност територије
атмосферском канализацијом;

 недостатак уређаја и постројења за предтретман технолошких отпадних вода;
 недостатак централног постројења за пречишћавање отпадних вода;
 проблем неадекватних, непрописно изграђених септичких јама (расути тачкасти извори

загађивања);
 појава неконтролисаних одлагалишта и депонија отпада и осталих материјала;
 стање локалне нормативе у области заштите животне средине.

Процена стања изведена је на основу базе података и разматраних питања и проблема у
животној средини. На основу свеобухватне анализе простора настала је еколошка матрица за
планирану просторну организацију са смерницама и мерама за уређење, коришћење и заштиту
простора и животне средине. У планираној просторној организацији општине Куршумлија,
поштовани су основни еколошки принципи:

 спречавање и избегавање еколошких конфликата у намени простора (просторних целина,
зона и локација);

 задржати, сачувати и штитити природно вредне и очуване екосистеме, као и просторе код
којих капацитет животне средине није битније нарушен;

 санирати и ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме и санирати последице
загађења, што се приоритетно односи на локације неконтролисаних сметлишта;

 усвајање најадекватнијег начина коришћења природних ресурса и простора са циљем
одржавања еколошке равнотеже и сталног унапређења стања животне средине;

 заштита и очување подручја која се из стратешких разлога не смеју загађивати и
уништавати (изворишта водоснабдевања, заштитни појасеви, зоне очуване природе);

Дефинисани су оперативни задаци који обухватају изградњу система еколошке безбедности у
свим активностима у простору и животној средини:

 уравнотежено коришћење доступних природних ресурса;
 избор најповољнијег, еколошки најприхватљивијег односа зона становања,

привређивања, рекреације и инфраструктуре (имисиони појасеви и зоне, акустичне
зоне);

 заштита вредних природних, амбијенталних и урбаних целина, зона и локација;
 ефикасна заштита свих изворишта водоснабдевања (зоне заштите);
 ефикасну заштита, доступност и презентација природних и културних добара;
 ефикасна заштита укупног диверзитета подручја;
 заштита високобонитетног и осталог пољопривредног, шумског и водног земљишта;
 управљање отпадом – регионални приступ, смањење количине отпада, повећање степена

рециклирања и безбедно депоновање свих врста отпада;
 примену критеријума и инструмената заштите животне средине - стратешке процене

утицаја при изради урбанистичких планова нижег реда за целине и зоне на територији
општине;

 примену критеријума и инструмената заштите животне средине при реализацији –
изградњи, реконструкцији, адаптацији, промени намене постојећих објеката и постројења
потенцијалних извора загађивања, кроз процес процене утицаја на животну средину;

Управљање просторним развојем општине са еколошког аспекта засновано је на:

• стратегији управљања животном средином и систему заштите и унапређивању животне
средине, заштити свих вредности, унапређењу стања, ремедијацији деградираних зона и
локација, рекултивацији девастираних подручја и мониторингу животне средине;

• одрживом развоју привредних грана уз примену савремених технологија и посебних мера
заштите животне средине;

• уређивање урбаног центра и руралног подручја, њихово повезивање са природним
целинама у окружењу уз поштовање мера очувања предеоних и пејзажних вредности и
капацитета животне средине;
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Разлози за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене

Сагласно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 88/10), у
Извештају о Стратешкој процени утицаја нису посебно разматрана питања везана за климатске
промене, промене озонског омотача и прекогранична загађења. Предметни План није посебно
меродаван у потенцијално позитивном или негативном смислу, а са аспекта обавеза према
међународним споразумима.

Утицаји Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија анализирани су на
релацији: извори утицаја - утицаји - ефекти и последице.

Извори утицаја на квалитет животне средине могу бити планска решења Просторног плана.

Табела бр. 7 Планска решења узета у обзир при процени утицаја плана на животну средину
Редни
број Планска решења

1.
Смањење површина пољопривредног земљишта за приближно 4% у односу на постојеће стање,
највећим делом на рачун проширења грађевинских реона насеља; пољопривредно земљиште у
брдском делу ће се смањивати на рачун шумских површина.

2.

Повећање површине шумског земљишта за 3-4%, на рачун пољопривредног земљишта нижег
бонитета, а мањим делом и пошумљавањем неплодног земљишта; побољшање стања постојећих
шума – приоритетно је претварање ниских шума (пањача) у високе и подизање нових шума на
површинама које се не користе за пољопривредну производњу (напуштене парцеле, VI, VII, VIII
класе земљишта)

3.

Повећање грађевинског земљишта (јавно, остало и путно) за око 3% кроз реализацију:

 Аутопута Е-80 Ниш-Приштина и реконструкцију и изградњу општинских путева
 Спортско-рекреативних комплекса, терена и објеката
 Других јавних и инфраструктурних објеката,
 Индустријских објеката и комплекса, као и објеката услужних делатности,
 Објеката примарне пољопривреде, сточарских и живинарских фарми, рибњака и сл.
 Стамбених објеката

4.
Повећање водног земљишта због планираних хидроакумулација (Селова, Зебице), регулације и
уређивања водотокова у зонама насеља, градње мостова и других инфраструктурних објеката
важних за водоснабдевање

5.
Реализација фекалне и атмосферске канализације и изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода.

6. За остала насеља, изразито расутог типа, реализација водонепропусних септичких јама.

7. Реализација централног и секундарних резервоара за водоснабдевање у оквиру Топличког
подсистема водоснабдевања чија је окосница акумулација „Селова”.

8. Реализација одвојених система бањских водовода за Куршумлијску, Пролом и Луковску бању.

9. Реализација сеоских водовода за она насеља за која неће бити могуће прикључење на Топлички
подсистем водоснабдевања.

10.

Поред насеља Куршумлија, као примарног центра развоја производних делатности у општини се
планира активирање и развој више секундарних производних центара, пет на потезу уз државни
пут I реда број 14 (два на потезу од Куршумлије ка Нишу (Барлово и Грабовница), и три на потезу
од Куршумлије ка Приштини (Рача, Рударе и Мердаре)), два на потезу ка општини Брус (Селово и
Мрча), и један на потезу ка општини Медвеђа (Добри До). Продукциони потез секундарног значаја
се простире уз државни пут од Куршумлије до Селова. Потези општинских путева од Селова до
границе са општином Брус и општином Лепосавић, биће трећег ранга, са дисперзним мањим
скупинама или појединачним погонима производње. Продукциони потези трећег ранга ће се
развијати и уз регионални пут Куршумлија-општина Подујево, као и локални пут (Л-28) ка
општини Медвеђа.

11.

Централни и јужни део општине карактерише планинско подручје и велике површине под шумама
примарно планирати за развој шумарства и делатности директне и индиректне експлоатације
шума. У овој зони је планирано формирање више производних кластера индустрије и
пољопривреде. Производни кластери индустрије су примарно усмерени ка формирању центара
прераде дрвета, производње предмета и других производа од дрвета вишег степена финализације.

12. Западни део општине који се наслања на планину Копаоник и источни део општине са планином
Радан, због великих туристичких  и излетничих потенцијала Пролом и Луковске бање, планине,
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постојећег и планираног формирања туристичког и скијашког центра је посматран као целина
примарно намењена развоју туризма. Улога производних делатности у овом делу општине се своди
на подрушку туристичкој понуди, њеном употпуњавању и подизању атрактивности. развој
продукционих система је планиран у виду малих производних погона интегрисаних у насеља и
простор. Основни концепт је да се у овом простору стимулише развој традиционалне и етно
занатске производње, као и традиционалне и органске производње и прераде прехрамбених
производа (воћа, шумских плодова, меда, лековитог биља, меса, млека..). Ове две зоне употпуњује
и зона око Куршумлијске бање.

13.

Северни део општине, који карактерише котлински равичарски део са великим пољопривредним,
воћарским, виноградарским и сточарским потенцијалама је посматран као целина највећим делом
намењена пољопривреди и сточарству. овде се планира стимулисање делатности складиштења и
прераде пољопривредних производа.

14.

Планска решења предвиђају и формирање радних/индустријских зона I и II реда. Индустријска
зона I реда на рубу насеља Куршумлија подразумевала би могућност формирања већег
индустријског комплекса и већих производних погона који би били значајни пре свега за саму
општину, али и шире (на регионалном нивоу). Ова индустријска зона може се базирати на
унапређењу већ постојећих индустријских комплекса (прехрамбена и дрвна индустрија), али са
друге стране, може створити услове за даљи индустријски развој општине увођењем нових видова
индустријске производње и територије за развој малих и средњих предузећа.

У планском обухвату предвиђено је и формирање три индустријске зоне II реда и то:

1) на потезу између насеља Рача и Мердаре,

2) на потезу између насеља Влахиња и Жуч и

3) рубна зона насеља Грабовница.

Ове индустријске зоне мањих размера пре свега би биле усмерене на унапређење тренутних
капацитета и потенцијала општине и наведених насеља (мањи производни погони везани за
пољопривредну производњу, сушаре, складишта, органска производња и сл.). Њихово
позиционирање је предвиђено у форми линијских система дуж главних саобраћајних праваца на
којима се налазе.

15.
Уређење постојећих градских гробаља, коришћење приградских гробаља као потенцијално
„проширење” градских и њихово уређење, код сеоских насеља определити гробља која ће постати
средишња гробља и њих даље плански уређивати.

16. За подручја зелених пијаца, сточних пијаца и вашаришта, сагледати могућност оптималног
проширења и комуналног уређења постојећих.

17.

Извођење регулационих радова на уређењу речних токова у складу са постојећом техничком
документацијом. Поред већих речних токова потребно је узети у обзир и бујичне токове ради
смањења њихових ерозивних карактеристика и опасности од поплава; изградња акумулација
„Селова” и „Зебице” у циљу побољшања водног режима у самим рекама и регулације поплавног
таласа са горњих сливова река.

18.

Уређење ушћа свих значајних притока које би требало фиксирати обалоутврдама и
консолидационим праговима на почетку и крају осигурања. Несаниране бујичне токове треба
обезбедити ерозивним радовима и тиме делимично ублажити и спречити пронос вученог наноса са
еродираних места (десне притоке) низводно од акумулације Селова.

19. Реализација бујичних преграда за задржавање наноса, прагова и фиксационих појасева, као и
израда ретензионих објеката у неким ерозијом угроженим водотоцима у горњим деловима слива.

20.

Поспешивање развоја ловног туризма на планини Соколовици, јер се налази у непосредној
близини туристичких атрактивних локалитета Пролом Бање и Ђавоље вароши; изградња ловних
објеката за смештај потенцијалних гостију, као и опремање ловишта потребним ловно-техничким
објектима.

21. Техничко уређење приобаља и обогаћивање рибљим врстама уз означавање акваторије на којима
је риболов дозвољен и уношење у брошуре туристичке понуде.

22. Развој и повећање капацитета електроенергетске и телекомуникационе мреже.

23. Гасификација подручја и прелазак на еколошки прихватљивије енергенте.

24.
Изградња енергетских производних објеката који користе обновљиве изворе енергије (мале
хидроелектране, биоелектрана, ветроелектране и соларне) у оквиру дефинисаног грађевинског
подручја, као и на пољопривредном, шумском и водном земљишту.
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Утицаји на животну средину могу бити механички, физички, хемијски, а објекат утицаја су
медијуми животне средине преко којих се утицаји преносе или на која се одражавају.
Стратешком проценом утицаја разматрани су могући утицаји које планска решења могу имати на:

 Природне карактеристике

 Квалитет ваздуха
 Квалитет вода
 Квалитет земљишта
 Степен шумовитости
 Климатске промене
 Биљни и животињски свет
 Заштићена природна добра

 Предеоне вредности

 Уређено зеленило
 Предеоне типове
 Ерозију

 Створене вредности

 Демографске карактеристике
 Здравље људи
 Инфраструктурну и комуналну опремљеност
 Ниво буке и вибрација
 Интензитет јонизујућег и нејонизујућег зрачење
 Генерисање и поступање са свим врстама отпада
 Површине јавне намене
 Заштићена културна добра

 Урбанистичке услове и параметре

 Урбанистичке параметре
 Комуналну хигијену
 Институционални капацитет

Последице утицаја у простору и животној средини јесу промене особина, изгледа или функције.
Ефекти/последице утицаја могу бити негативне (деградирање фактора животне средине),
позитивне (унапређење квалитета животне средине у границама Плана и у окружењу) и стање
без промена.

Процена утицаја на животну средину извршена је на основу величине (интензитета) утицаја које
планска решења могу имати на стање у простору. Утицаји се према интензитету промена које
изазивају, оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на
позитивне промене.

Tабела бр. 8 Критеријуми за оцењивање величине утицаја (модификована PADC методологија)
Величина утицаја Ознака Значење симбола
критичан, врло негативан -3 онемогућавање функције у датом простору
већи -2 у већој мери нарушава стање животне средине
мањи -1 у мањој мери нарушава животну средину
нема утицаја 0 нема промена у животној средини
позитиван +1 мање позитивне промене и утицаји у животној средини
повољан +2 повољне промене и утицаји на квалитет животне средине
врло повољан +3 Промене битно побољшавају квалитет животне средине

Утицаји планских решења се оцењују са просторног аспекта, односно на према могућностима за
њихово територијално распростирање. Критеријуми за оцењивање просторне димензије могућих
утицаја су:

 локални – локацијски – утицаји на нивоу појединачних локација;
 општински - утицаји од значаја за подручје јединице локалне самоуправе Куршумлија;
 регионални – утицаји од значаја за ширу просторну целину – регион;
 национални – утицаји од значаја за ниво Републике Србије;
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Tабела бр. 9 Значај утицаја

Значај утицаја Ознака Опис
национални IV могући утицаји на нивоу Републике Србије
регионални III могући утицаји у оквиру региона
општински II могући утицаји на нивоу општине Куршумлија
локални (локацијски) I могући утицаји на  нивоу појединачних локација

Приликом процене утицаја планираних активности и садржаја на животну средину узете су у
обзир и карактертистике могућих утицаја и то:

 Вероватноћа,
 Сложеност/реверзибилност,
 Временска димензија (трајање, учесталост, понављање),
 Кумулативна и синергергетска природа (могућност међусобног заједничког деловања

више различитих утицаја из једног или више извора).
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Табела бр. 10 Процена утицаја планских решења

Планска
решења

Природне карактеристике Предеоне вредности Створене вредности Услови - параметри
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01 -1/II/I 0 -1/II +1/II/I 0 +1/II 0 +2/II/I +1/II/I +2/II +1/II 0 +2/II/I +1/I 0 -1/II +1/II 0 +1/II +1/II 0

02 +2/II/I 0 +3/III/II/I +3/IV/III/II +2/III +3/III/II +1/III/II/I +1/II +2/III +3/III/II 0 +2/II 0 0 0 0 +2/II 0 0 0 0

03 +1/II/I 0 +1/III/II/I -1/II/I -1/II -1/II/I 0 +2/II/I +2/II +2/II +1/II/I +1/II/I +2/II/I -1/II 0 -1/II/I +2/II/I 0 +2/II +2/II/I 0

04 +1/III/II +1/II +1/II +1/II +1/III/II +1/II 0 +1/II +1/II +1/II +2/II +3/II +2/II -1/I 0 -1/I +2/II 0 +2/II +2/II 0

05 -1/II +3/II/I +2/II 0 0 +1/II 0 0 0 0 +2/II +3/II +3/II/I 0 0 0 +2/II 0 +2/II +3/II 0

06 0 +1/II +1/II 0 0 0 0 0 0 0 +2/II +3/II +2/II 0 0 0 +2/II 0 0 +3/II 0

07 0 +1/II +1/II 0 0 0 0 0 0 0 +2/II +3/II +2/II/I 0 0 0 +2/II 0 0 +3/II 0

08 0 +1/II/I +1/II 0 0 0 0 0 0 0 +2/II +2/II +2/II 0 0 0 +2/II 0 0 +2/II 0

09 0 +1/II/I +1/II 0 0 0 0 0 0 0 +2/II +3/II +2/II 0 0 0 +2/II 0 0 +2/II 0

10 -1/II/I -1/II/I -1/II/I -1/II -1/III/II -1/II 0 +2/II/I +1/II +1/II +1/II -1/II +3/II/I -1/I -1/I -1/II/I +1/II 0 +1/II/I +1/II/I 0

11 -1/II/I -1/II/I -1/II/I -1/II -1/III -1/II 0 0 0 0 +2/II 0 0 +1/I 0 -1/II/I +1/II 0 +1/II/I +1/II/I 0

12 -1/II -1/II -1/II/I -1/II 0 -1/II +1/II +2/II +2/II 0 +2/II +2/II +2/II -1/I 0 -1/I +1/II +2/II +1/I +2/II +1/I

13 -1/II/I -1/II/I -1/II/I -1/II 0 -1/II/I 0 0 0 0 +2/II/I +2/II +2/II -1/I 0 -1/I 0 0 0 +2/II 0

14 -1/II/I -1/II/I -1/II/I -1/II -1/III/II -1/II -1/III/II +2/II/I +1/II/I 0 +2/II -1/I +2/II/I -1/I -1/I -1/II/I +1/II 0 +1/II/I +1/II/I 0

15 +1/II/I +1/II/I +1/II/I 0 0 0 0 +2/I 0 0 0 +2/II/I +2/II/I 0 0 +2/I +2/II 0 +2/II +2/I 0

16 +1/II/I +1/II/I +1/II/I 0 0 0 0 +2/I 0 0 0 +2/II/I +2/II/I 0 0 +2/I +2/II 0 +2/II +2/I 0

17 0 +2/II/I +2/II/I +1/II/I +1/II +1/II 0 +2/II/I +2/II/I +2/II/I 0 +2/II +2/II/I 0 0 0 +2/II 0 +2/II +2/II 0

18 0 +2/II/I +2/II/I +1/II/I 0 +1/II 0 +2/II/I +2/II/I +2/II/I 0 +2/II +2/II/I 0 0 0 +2/II 0 +2/II +2/II 0
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19 0 +2/II/I +2/II/I +1/II/I 0 +1/II 0 +2/II/I +2/II/I +2/II/I 0 +2/II +2/II/I 0 0 0 +2/II 0 +2/II +2/II 0

20 0 0 0 -1/II 0 -1/III 0 -2/II -2/II 0 +1/II 0 +1/I/II 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 +2/II/I +2/II/I 0 0 +2/II/I 0 +2/II +2/II +2/II +1/II +2/II +2/II 0 0 0 +2/II 0 +2/II +2/II 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1/II +1/II +3/II/I 0 0 0 +1/I 0 +2/II 0 0

23 +2/II/I +2/II/I +2/II/I +2/II +2/III/II +2/II +2/III/II/I 0 0 0 +2/II +2/II +3/II/I 0 0 0 +1/II +2/III
/II/I +2/II 0 0

24 +2/II/I +2/II/I +2/II/I +2/II +2/III/II +2/II +2/III/II/I 0 0 0 +2/II +2/II +3/II/I 0 0 0 +1/II +2/III
/II/I +2/II 0 0

Закључак:

Вредновањем примењених индикатора (Табела 10) и могућих утицаја планских решења на животну средину утврђено је да су кључни извори позитивних и
потенцијално негативних утицаја, планска решења за реализацију:

 радних зона,
 мреже комуналног и инфраструктурног опремања и покривања територије (изградња канализационих мрежа са уређајима и постројењима за

пречишћавање отпадних вода, изградња водоводне, електроенергетске, телекомуникационе и гасификационе мреже);
 пошумљавање, озелењавање, уређење зелених и спортско рекреативних садржаја,
 заштите од поплава, бујичних и поплавних таласа;
 заштитe од ерозије.

Планска решења дата Просторним планом општине Kуршумлија су у складу са принципима одрживог развоја обзиром да предвиђају развој града уз заштиту
и очување животне средине, чиме се стварају услови за здрав и квалитетан живот на подручју плана. Сва планска решења могу у одређеном тренутку имати
негативан утицај на поједине чиниоце животне средине, али уз предвиђену компензацију у простору и чињеницу да се ради о краткотрајним и
реверзибилним утицајима, трајни и коначан ефекат планских решења на животну средину је позитиван.
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3.0. Мере за спречавање, ограничавање и компензацију
негативних утицаја на животну средину

Заштита животне средине обухвата план мера и посебних правила за превенцију, смањење,
спречавање и компензацију негативних утицаја планираног развоја, мере унапређења и побољшања
стања, мере и посебна правила заштите и мониторинга животне средине. За постизање предвиђеног
квалитета животне средине планира се спровођење мера и посебних правила управљања животном
средином на подручју Плана. Како се поступак процене могућих стратешких утицаја Планова на
животну средину заснива на начелу хијерархије и координације које подразумева усвајање
обавезујућих смерница и мера заштите животне средине стратешких процена утицаја планова од
значаја за подручје просторног Плана јединице локалне самоуправе Куршумлија, у Стратешку
процену утицаја овог Плана су имплементиране смернице и мере заштите животне средине
Стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана Републике Србије, Стратешке
процене утицаја на животну средину Регионалног просторног плана за подручје Нишавског,
Топличког и Пиротског округа и Просторног плана подручја посебне намене планине Радан.

3.1. Заштита ваздуха

Управљање квалитетом ваздуха, начин контроле и спровођења заштите и побољшања квалитета
ваздуха општине Куршумлија обухвата:

 одржавање концентрације загађујућих материја у ваздуху на нивоу нижем од граничних
вредности емисије;

 оцењивања горње и доње границе нивоа загађујућих материја у ваздуху;
 одређивање границе толеранције и толерантних вредности;
 извештавње јавности о концентрацијама опасним по здравље људи;
 утврђивање критичних нивоа загађујућих материја у ваздуху;
 утврђивање циљних вредности и дугорочних циљева за смањење загађујућих материја у

ваздуху.

Опште смернице и мере заштите ваздуха:

 реконструкција општинских и осталих саобраћајница за меродавно саобраћајно оптерећење;
 обострано/једнострано озелењавање саобраћајница свих рангова и категорија и

озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа);
 подизање имисионих, пољозаштитних, ветрозаштитних зона и појасева на правцима

доминатног ветра, у зонама извора загађивања;
 фазна реконструкција постојећих и планирање зелених површина свих категорија, према

просторним, локацијским условима и рангу насеља у мрежи насеља;
 подизање нивоа комуналне хигијене општинског центра и осталих насеља у мрежи насеља;
 подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих извора енергије

и увођење енергетске ефикасности;
 смањење броја индивидуалних котларница, развијање и фазно увођење система

централизованог снабдевања енергијом;
 спречавање даљег увођења ЕОП технологија (технологије третмана загађења на крају

производног процеса) у процес производње и примена најбоље доступне технике и
технологије у циљу спречавања и смањена емисије штетних и опасних материја у животну
средину;

 планско и урбанистичко уређивање простора, целина и зона сагласно смерницама, мерама и
условима стратешке процене утицаја планова на животну средину;

 спровођење поступка процене утицаја на животну средину при реконструкцији постојећих и
изградњи планираних пројеката (објеката, технологија, инфраструктуре) потенцијалних
загађивача ваздуха у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину („Службени гласник РС” бр. 114/2008);

 утврђивање Програма мониторинга квалитета ваздуха,
 праћење утицаја загађености ваздуха на здравље становништва;
 обезбеђење доступности резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха и

информисање јавности и надлежних институција о резултатима мониторинга ваздуха, у
складу са важећим Законом;
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 едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и животне средине;
 институционално јачање за област управљања квалитетом ваздуха.

Посебне мере заштите ваздуха

Оператер стационарног извора загађивања ваздуха у обавези је:

 да спроведе мере за смањење загађивања ваздуха у поступку пројектовања, градње и
редовног рада (коришћења) тако да не испушта загађујуће материје у ваздух у количинама
већим од граничних вредности емисије;

 за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху оператер
је дужан да предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како
би се концентрације загађујућих материја свеле у прописане вредности;

 за случај да се у процесу обављања делатности могу емитовати гасови непријатних мириса,
оператер је дужан да примењује мере које ће довести до редукције мириса и ако је
концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;

 за планирани, новоизграђени или реконструисани стационарни извор загађивања за који
није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја
на животну средину, оператер је дужан да пре пуштања у рад прибави дозволу;

 да ако обавља делатност производње, одржавање и/или поправке сакупљања, обнављања и
обраде, контролу коришћења, стављања на тржиште, трајног одлагања и искључивања из
употребе производа и опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач, у обавези
су да прибаве дозволу ресорног Министарства;

 да ако се бави сервисирањем и искључивањем из употребе производа и/или опреме која
садржи контролисане супстанце (супстанце које оштећују озонски омотач било да су чисте
или у смеши, без обзира да ли се први пут користе или су сакпуљене, обрађене или
обновљене осим оних које се налазе у готовом производу) мора исходовати дозволу ресорног
Министарства;

3.2. Заштита вода

Заштита површинских и подземних вода спроводиће се у складу са циљевима заштите животне
средине, односно у циљу:

 очувања живота и здравља људи;
 заштита и очување квалитета изворишта воде за пиће и  акумулација за водоснабдевање;
 смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода река и потока;
 обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене;
 заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета животне

средине.
Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и
активностима којима се квалитет површинских и подземних вода штити и унапређује, преко мера
забране, превенције, мера заштите, контроле и мониторинга.

Опште смернице заштите вода:

 обавезно је дефинисање, успостављање и одржавање зона санитарне заштите за сва
изворишта водоснабдевања на територији општине;

 спречавање даљег загађења реке Топлице, Косанице, Бањске реке њихових притока и
подизање квалитета воде на захтевани ниво;

 изградња канализационе мреже, стално проширење и повезивање сеоских насеља на
канализациону мрежу;

 изградња канализационог система као сепаратног са посебним колектором за одвођење
атмосферских вода;

 обавезна је изградња централног постројења за третман отпадних вода;
 у циљу заштите реципијента и планираног постројења, локална самоуправа мора донети

Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у јавну
канализацију, као саставни део Одлуке о коришћењу, управљању и одржавању водоводне,
фекалне и атмосферске канализационе мреже на територији општине. Овим Правилником се
прописују услови и ниво загађења отпадних вода, које поједини технолошки процеси морају
испунити при упуштању у мрежу јавне насељске канализације. Ово подразумева да
индустрије које испуштају отпадне воде чији ниво загађења прелази одредбе прописане
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Правилником, морају градити своја интерна постројења/уређаје за пречишћавање отпадних
вода (предтретман технолошких отпадних вода);

 обавезна издрадња уређаја и постројења за третман свих технолошких отпадних вода;
 за целине и зоне за које ће се радити урбанистички планови, као обавезну меру превенције,

планирати канализациону мрежу са постројењима (уређајима) за пречишћавање отпадних
вода меродавног капацитета - као независан систем са постројењем за пречишћавање
отпадних вода или заједнички за више насеља;

 дозвољене су искључиво водонепропусне септичке јаме у насељима и деловима насеља, као
прелазно решење до изградње канализационе мреже;

 за зоне и локације за које се не планира израда планске документације, при издавању
локацијске дозволе, обавезна мера је каналисање отпадних вода, изградња водонепропусне
септичке јаме капацитета и димензија према потрошњи воде и меродавном возилу за
евакуацију отпадних вода (или уређаја за третман отпадних вода);

 заштиту од поплава извести активним мерама ублажавања поплавних таласа;
 регулацију мањих водотока, посебно оних који се налазе у зонама очуваних екосистема,

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

 при регулацији водотока у зони насеља, поред функционалних критеријума, примерити и
урбаним, естетским и другим условима који оплемењују животну средину;

Опште мере заштите површинских и подземних вода - мере забране у циљу очувања и
заштите квалитета водa:

 забрањено је упуштање (уношење) свих врста отпадних вода које садрже хазардне и
загађујуће супстанце изнад прописаних граничних вредности емисије, а које могу довести до
погоршања тренутног стања свих површинских и подземних вода;

 забрањено је испуштање (упуштање) свих отпадних вода у стајаће воде, ако је та вода у
контакту са подземном водом, која може проузроковати угрожавање доброг еколошког или
хемијског статуса стајаће воде;

 забрањено је испуштање (упуштање) са обале или приобаља било каквих загађујућих
супстанци које директно или индиректно могу доспети у воду свих водотокoва;

 забрањено је испуштање прекомерно термички загађене воде из уређаја, постројења,
технологија и објеката;

 забрањено је коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном појасу ширине
до 5m свих водотокова;

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

 забрањено је коришћење напуштених бунара као септичких јама;
 забрањено је депоновање, просипање и остављање у зони форланда и у корита за велику

воду природних и вештачких водотока и језера, било каквих материјала који могу загадити
воде;

 забрањено је прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама и на водном
земљишту;

Посебне мере заштите површинских и подземних вода - обавезе носилаца
пројеката/оператера:

 носиоци пројеката и оператери који испуштају или одлажу материје које могу загадити воду,
дужни су да те материје, пре испуштања у систем јавне канализације или реципијент,
делимично или потпуно одстране у поступку пречишћавања (предтретман или третман
отпадних вода у уређају или постројењу за пречишћавање отпадних вода);

 носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у
јавну (насељску) канализацију дужни су да од надлежног органа општине Куршумлија
исходују Акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију;

 носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у
реципијент и јавну (градску, насељску) канализацију, дужни су да поставе уређаје за
мерење, да врше континуирано мерење количине отпадних вода, да контролишу и испитују
биохемијске и механичке параметре квалитета отпадних вода и да извештај о извршеним
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мерењима квартално достављају јавном водопривредном предузећу, министарству
надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за животну средину;

 мерења количина и испитивање квалитета отпадних вода врши овлашћена институција
(правно лице), у складу са Законом о водама;

 носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који имају уређаје за
пречишћавање отпадних вода у обавези су да обезбеде редовно функционисање уређаја за
пречишћавање отпадних вода и да воде дневник њиховог рада;

 корисник (власник) дела обале, у случају појаве загађивања воде у водотоку или језеру, у
обавези је да без одлагања пријави загађење и обавести надлежни орган (ресорно
Министарство, Министарство надлежно за заштиту животне средине, Министарство надлежно
за унутрашње послове, Јавно водопривредно предузеће);

 носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода у обавези су да изврше накнаду за
загађивање вода (за непосредно или посредно загађивање воде), а који испуштају отпадне
воде у сопствену канализацију, водоток, канале, језеро, акумулацију, врше сакупљање,
одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода системом јавне канализације,
испуштају на пољопривредно, грађевинско или шумско земљиште загађујуће супстанце које
на непосредан или посредан начин загађују воде, производе, односно увозе ђубрива и
хемијска средства за заштиту биља и уништавање корова, као и детерџенте на бази
фосфата;

Мере заштите и коришћења подземних вода

Утврђивање и разврставање резерви минералних сировина - подземних вода у категорије и класе,
израда елабората о резервама подземних вода, вођење евиденције о стању резерви подземних вода
и приказивање података геолошких истраживања, представља обавезу у циљу одрживог коришћења
природних ресурса. Коришћење подземних вода као природног ресурса, може се остварити према:

 условима заштите природе по којима се врше геолошка истраживања;
 одобрењу за детаљна хидрогеолошка истраживања;
 елаборату о утврђеним резервама и квалитету подземних вода;
 овери билансних резерви подземних вода.

Обавезе носиоца пројекта:

 носилац пројекта је у обавези исходује сагласности за коришћење подземних вода;
 обавезна документација коју је неопходно приложити у процесу издавања сагласности:

 уцртана граница простора у коме ће се користити ресурс подземних вода, са јавним
саобраћајницама и другим објектима на том простору,

 уписани бројеви катастарских парцела;
 решење ресорног Министарства о утврђеним и овереним резервама ресурса подземне

воде у налазишту;
 пројекат коришћења - експлоатације ресурса подземних вода у налазишту;
 акт органа надлежног за послове урбанизма општине Куршумлија, о усаглашености

коришћења подземне воде са просторним и урбанистичким плановима
 процена утицаја на животну средину, за обављање делатности коришћења ресурса

подземне воде;
 водни услови.

Мере заштите изворишта водоснабдевања

Сва изворишта – (планирана акумулација „Селова” и бунара за јавно водоснабдевање „Топлица” и
„Соколовица”), односно подручја на којима се налази извориште водоснабдевања (акумулација и
бунари за водоснабдевање), морају бити заштићена од случајног и намерног загађивања и других
утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта, природни састав и квалитет воде. За
заштиту изворишта водоснабдевања потребно је урадити Елаборат о зонама санитарне заштите,
којим се утврђује површина и просторно пружање зона санитарне заштита. У циљу заштите вода у
изворишту водоснабдевања (акумулација, бунари), дефинишу се:

Зона I – акумулације површинске воде обухвата језеро „Селова” из ког ће се захватати вода за
јавно водоснабдевање укључујући врх преградног објекта и приобално подручје ширине 10м у
хоризонталној пројекцији од нивоа воде при највишем нивоу воде у језеру. Зона I акумулације
површинске воде обухвата и надземну притоку дуж целог тока и подручје са обе стране притоке у
ширини од најмање 10m у хоризонталној пројекцији мерено од нивоа воде при водостају који се
јавља једном у десет година.
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Зона I – изворишта подземне воде, формира се непосредно око водозахватног објекта.
Дозвољено је уређење озелењавањем декоративним врстама које немају дубоки корен и користи се
искључиво за сенокос. Простор у овој зони се ограђује заштитном оградом ради спречавања
неконтролисаног уласка људи и животиња на удаљености од 3-10m од водозахватног објекта.

У зони I изворишта подземне воде и акумулације површинске воде се не могу градити и
употребљавати објекти, постројења, делатности и користити земљиште, ако то угрожава здравствену
исправност воде за пиће:

 забрањено надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, опасног отпада и
материја, чије је уношење у воду директно или индиректно забрањено;

 забрањена је производња, превоз и третман опасних материја;
 забрањено је складиштење нафте и нафтних деривата;
 забрањено је испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих);
 забрањена је изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске воде;
 забрањена је експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних материја;
 забрањено је депоновање свих врста отпада;
 забрањена је сеча шума и скидање шумског покривача;
 забрањени су сви површински, подповршински и остали радови, минирање тла,

одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови у функцији
изворишта водоснабдевања;

 забрањено је одржавање ауто-мото трка;
 забрањена је изградња стамбених објеката;
 забрањена је употреба хемијских ђубрива, чврстог и течног стајњака;
 забрањена је употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
 забрањена је испаша, узгајање и кретање стоке;
 забрањено је камповање, вашари и остала слична окупљање људи;
 забрањено је коришћење спортских објеката;
 забрањено је коришћење угоститељских и осталих објеката за смештај гостију;
 забрањено је вађење шљунка и песка;
 забрањено је формирање нових гробаља и проширење постојећих;
 забрањена је изградња и употреба објеката и постројења која нису у функцији изворишта

водоснабдевања;
 забрањено је кретање возила у функцији изворишта водоснабдевања ван утврђених траса,

прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, коришћење
пловила на моторни погон, одржавање спортова на води, купање људи и животиња;

 забрањено је напајање стоке;
 забрањен је комерцијални узгој рибе;
 приступ овој зони дозвољен је само лицу запосленом у водоводу.

Зона II – акумулације површинске воде обухвата подручје око језера у ширини од 500м у
хоризонталној пројекцији од спољне границе зоне I.

Зона II – изворишта подземне воде, обухвата простор са кога вода дотиче до водозахватног
објекта за најмање 50 дана или не може да буде краћа од 50m. Зона I се може изједначити са
Зоном II када је водоносна средина у порозној средини међузрнастог типа покривена повлатним
заштитним слојем који неутралише утицај загађивача са површине терена.

У зони II не могу се градити и употребљавати објекти, постројења, делатности и користити
земљиште, ако то угрожава здравствену исправност воде за пиће:

 забрањено надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, опасног отпада и
материја, чије је уношење у воду директно или индиректно забрањено;

 забрањена је производња, превоз и третман опасних материја;
 забрањено је складиштење нафте и нафтних деривата;
 забрањено је испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих);
 забрањена је изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске воде;
 забрањена је експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних материја;
 забрањено је депоновање свих врста отпада;
 забрањена је сеча шума и скидање шумског покривача;
 забрањени су сви површински, подповршински и остали радови, минирање тла,

одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови у функцији
изворишта водоснабдевања;

 забрањено је одржавање ауто-мото трка;



Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије

ECOLogica Urbo 37

 забрањена је изградња стамбених објеката;
 забрањена је употреба хемијских ђубрива, чврстог и течног стајњака;
 забрањена је употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
 забрањена је испаша, узгајање и кретање стоке;
 забрањено је камповање, вашари и остала слична окупљање људи;
 забрањено је коришћење спортских објеката;
 забрањено је коришћење угоститељских и осталих објеката за смештај гостију;
 забрањено је вађење шљунка и песка;
 забрањено је формирање нових гробаља и проширење постојећих.

Зона III – акумулације површинске воде обухвата подручје изван границе зоне II до границе
која заокружује површину слива.

Зона III – изворишта подземне воде, у порозној средини међузрнастог типа, када је подземна
вода са слободним нивоом а водоносна средина покривена повлатним заштитним слојем, који
умањује утицај загађивача са површине терена, Зона III обухвата простор са ког вода дотиче до
водозахватног објекта за  најмање 200 дана. Зона III се може изједначити са Зоном II, када је
водоносна средина издани у порозној средини међузрнастог типа покривена повлатним заштитним
слојем који неутралише утицај загађивача са површине терена.

У овој зони је забрањена градња објеката, постројења, делатности и коришћење земљишта, које
може на било који начин угрозити здравствену исправност воде:

 забрањено надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, опасног отпада и
материја, чије је уношење у воду директно или индиректно забрањено;

 забрањена је производња, превоз и третман опасних материја;
 забрањено је складиштење нафте и нафтних деривата;
 забрањено је испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих);
 забрањена је изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске воде;
 забрањена је експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних материја;
 забрањено је депоновање свих врста отпада;
 забрањена је сеча шума и скидање шумског покривача;
 забрањени су сви површински, подповршински и остали радови, минирање тла,

одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови у функцији
изворишта водоснабдевања;

 забрањено је одржавање ауто-мото трка.

Обележавање заштитних зона: положај водозахватне грађевине у простору, дефинише се
географским координантним тачкама:

 за зону I пописом катастарских парцела и припадајуће катастарске општине или положајем
преломних тачака полигона израженог преко геодетских координата;

 за зону II и зону III дефинишу се положајем преломних тачака полигона израженог преко
геодетских координата.

3.3. Заштита земљишта

У циљу заштите животне средине, обавеза локалне самоуправе је да успостави систем управљања
земљиштем и заштиту на принципима:

 заштите функција земљишта;
 заустављање деградације земљишта;
 обнављање деградираних земљишта;
 интеграције у друге секторске политике.

Опште мере заштите земљишта обухватају следеће обавезе:

 организовано управљање отпадом на подручју Плана које подразумева прикупљање,
примарну селекцију, транспорт и одлагање на санитарну депонију;

 уклањање дивљих депонија са свих локација и увођење строжије казнене политике како би
се спречило поновно формирање дивљих депонија;

 контрола управљања отпадом и отпадним водама;
 реконструкција канализационе мреже како би се спречиле хаварије и изливање отпадних

вода у земљиште;
 озелењавање и пошумљавање терена угрожених ерозијом и клизиштима;
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 укључивање бања и сеоских насеља у систем организованог управљања отпадом
(проширење организованог прикупљања и преузимања отпада на сеоска и бањска подручја).

Посебне мере заштите земљишта од загађивања и деградације:

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

 носилац пројеката/оператер (или други облици својине), при свакој промени власништва је у
обавези да спроводе процену стања животне средине и одређивање одговорности за
загађење животне средине;

 носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у обавези да изради извештај о стању
земљишта, а за сваку трансакцију земљишта, на коме се дешава или се дешавала
потенцијално загађујућа активност;

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

 носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач у обавези је да изради извештај о стању
земљишта;

 извештај о стању земљишта мора бити издат од стране стручне организације, акредитоване
за узорковање и испитивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду;

 носилац пројекта/оператер који деградира животну средину дужан је да изврши
ремедијацију или санацију деградиране животне средине, у складу са пројектима санације и
ремедијације на које ресорно Министарство даје сагласност;

 програм ремедијације мора садржати: идентификацију контаминираног подручја, начин
уклањања опасних материја са контаминиране локације (деконтаминација), начин
спречавања ширења материја опасних по животну средину у дужем периоду, утврђен
програм мониторинга медијума животне средине, ограничавање коришћења загађене
локације (рок);

 за локацију за коју је потребно извршити ремедијацију, потребно је детаљно истраживање и
успостављање мониторинга до завршетка ремедијације;

 пројекат ремедијације и ремедијационог поступка, у складу са врстом и типом загађења,
мора садржати: поређења могућих варијантних решења у погледу ремедијационог поступка
и разлога за избор најповољнијег, опис планираних активности у погледу ремедијацијаног
поступка (физички, хемијски, биолошки третман или комбинација ових поступака), односно
њихове технолошке и друге карактеристике, приказ врста и потребне количине енергије и
енергерната, воде, сировина, потребног материјала за реализацију пројекта, методологије
третирања свих врста отпадних материја из ремедијационог поступка (прерада, рециклажа,
одлагање), приказ утицаја на животну средину изабраног пројектног ремедијацијаног
поступка.

Опште мере и критеријуми у организацији коришћења продуктивног земљишта:

• обавезно је пошумљављње еродираних терена и терена отвореног вегетационог склопа;
• забрањена је неконтролисана (чиста) сеча, прореда, отварање вегетацијског склопа и

скидања шумског покривача;
• неопходно је повећање степена шумовитости до оптималног, пошумљавање еродибилних и

осталих деградираних и девастираних шумских и осталих типова земљишта;
• обавезна је регулација водотокова у циљу заштите  од спирања и неповратног губитка

педолошког слоја земљишта;
• на нагибима од 5% нема ограничења коришћења продуктивног земљишта у пољопривредно-

продуктивне сврхе;
• на нагибима од 5-10% могу се гајити ратарске и воћарске културе;
• на нагибима 10-12% на присојним странама, могу се гајити воћарске културе, а на осојним

травне површине;
• на земљиштима чији је биљни покривач девастиран или деградиран, а која се не користе за

пољопривреду и шумарство, подиже се вегетација у складу са станишним условима терена;
• очување плодности и поправљање бонитета, еколошко газдовање и унапређивање

пољопривредних површина;
• обавезна је забрана, ограничење и прописивање услова за делатности које могу загадити

земљиште;
• обавезно је успостављање система перманентне контроле стања, квалитета и плодности

земљишта у зонама интензивне пољопривредне производње;
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• очување и унапређење постојећих природних и подизање вештачких вегетацијских
покривача (пољозаштитних и шумских појасева, забрана, шумских фрагмента, живица) и
пољопривредним зонама око насеља;

• усвајање програма контроле квалитета пољопривредног земљишта;
• антиерозионим радовима, пре свега пошумљавањем, спречавати и сузбијати ерозију

земљишта у угроженим зонама, теренима и локацијама;
• за наводњавање користити воду која испуњава стандарде за коришћење воде у

пољопривреди и за производњу хране;
• усвајање програма перманентне едукације и промовисање правилне примене агротехничких

мера у пољопривреди;
• забрањено је коришћење биоцидних производа у пољопривреди који могу довести до

промена основних карактеристика земљишта;
• у заштитном појасу од 10m између границе пољопривредних парцела и обале водотока није

дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива;
• минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточних фарми (интензиван узгој

свиња, говеда, живине) и зона становања великих и средњих густина је 200m, од државних
путева 100m, од речних токова 200m и од изворишта водоснабдевања 800m.

3.4. Заштита и унапређење природе, природних добара и предела

Заштита природе обухвата:

 заштиту, очување и унапређење биолошке, геолошке и предеоне разноврсности,
 одрживо коришћење и управљање природним добрима и ресурсима,
 унапређење стања нарушених делова природе,
 усклађивање људских активности, економских и друштвених развојних планова и пројеката

са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих природних ресурса,
 дугорочно очување природних екосистема, природних предела и природне равнотеже.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара који води Завод за заштиту природе
Србије, констатовано је да се на територији општине Куршумлија налазе следећа заштићена
природна добра и добра са посебним природним вредностима предложена за заштиту:

 Планина Радан природно добро у поступку заштите као Предео изузетних одлика „Планина
Радан”. Карактерише је очуваност предеоних карактеристика, мноштво ретких и угрожених
биљних и животињских врста, аутентичност пејзажа и јединствени климатски услови.
Планина Радан је и одобрено подручје за дневне лептире PBA. Радан је подручје Емералд
мреже – европске еколошке мреже за очување дивље флоре и фауне и њихових природних
станишта. Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС” бр. 102/10) подручје планине Радан
је препознато део еколошке мреже – еколошки значајно подручје на ком је присутан
приоритетан тип станишта и врста;

 Локалитет „Ђавоља Варош” је Уредбом Владе Републике Србије (1995.год.) проглашен за
природно добро од изузетног значаја и стављен у прву категорију заштите – Споменик
природе. Овај природни споменик чине два ретка, природна феномена: земљане фигуре, као
специфични облици рељефа и два извора јако киселе воде са високом минерализацијом.
Укупно је заштићено 67 ха површине, а тренутно се код владе РС налази захтев за заштиту
1014 ха.

 Споменик природе – Храста Цара Лазара (16а66м2)

 Природни простор око непокретног културног добра Цркве Свете Богородице на територији
села Мачковац и Крчмаре, обухвата простор од 140878м2.

 Природни простор око непокретног културног добра Цркве Светог Николе површине
134489м2.

Заштита планине Радан – предео изузетних одлика

Режим заштите I степена - строга заштита, спроводи се на заштићеном подручју или његовом
делу са изворним или мало измењеним екосистемима изузетног научног и практичног значаја, којом
се омогућавају процеси природне сукцесије и очување станишта и животних заједница у условима
дивљине. У зони првог степена заштите, на територији општине Куршумлија се налазе три развојне
просторне јединице које обухватају простор највреднијих и најочуванијих делова Заштићеног
подручја „Радан” и то:



Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије

40 ECOLogica Urbo

 „Кршањак – Дубоки поток – Шарено дрво” (делом на територији општине Куршумлија)
обухвата серију изданачких и деградираних шума, шибљака и шикара храстовог појаса са
цером, сладуном, китњаком и грабићем и пашњаке и камењаре јужних падина Соколовице са
ретком и у другом погледу значајном зељастом вегетацијом;

 „Црвенички поток”, површине 0,35 km2 обухвата инструктивне, добро очуване и неговане
високе шуме планинске букве, китњака и цера са грабом и липом, као и изданачке састојине
китњака

 „Равна планина”, површине 0,69 km2 обухвата добро очувану високу састојину планинске
букве, високу шуму цера, граба и липе, изданачку шуму букве и цера и пашњаке са
интересантном травном вегетацијом.

Режим заштите II степена - активна заштита, спроводи се на делу заштићеног подручја са
делимично измењеним екосистемима, великог научног и практичног значаја и посебно вредним
пределима и објектима геонаслеђа. Обухвата простор у залеђу или окружењу локалитета са
режимом заштите I степена, истакнута узвишења и друге делове подручја од значаја за заштиту
живог света, атрактивних и карактеристичних пејзажних обележја и геофеномена. Зона са другим
режимом заштите на територији општине Куршумлија обухвата следеће целине:

 „Соколовица”, површине око 5,5 km2, обухвата шумски предео прошаран пашњацима и
ливадама на северозападном делу Соколовице значајан за очување дивље флоре и фауне
ове планине, гајење и заштиту ловне дивљачи;

 „Свињиште”, површине око 1,6 km2, обухвата истакнуту палевулканску купу под именом
Комесија и шумско-рурални предео у њеном окружењу, у селу Свињишту, у средњем делу
долине Црвеничког потока, притоке Велике Косанице;

 „Кула – Заграђе”, површине око 1,3 km2, обухвата познато узвишење звано Кула, која
представља палеовулканску купу са остацима средњовековног утврђења, и простор у њеном
окружењу у атару села Иван Кула и Заграђе, изузетно атрактивних и карактеристичних
пејсажних обележја;

 „Ђаке”, обухвата живописни рурални, пашњачко-ратарски предео у сливу Ђачког потока,
прошаран шумарцима храста и букве, као и простране и флористички разноврсне пашњаке и
ливаде на јужној страни Соколовог виса;

 „Шатре – Пупавичка река”, површине око 4,2 km2, обухвата шумско-пашњачки брдски
предео са десне стране Косанице, између Проломске и Пупавачке реке и представља
очувану зону полудивљине са богатом флором, фауном и ловном дивљачи и

 „Ђавоља варош”, површине око 11,2 km2, обухвата слив Жутог потока, у коме се налазе
земљане пирамиде Ђавоље вароши, изузев слива Ђачког потока и дела слива Ружиног
потока, и представља предео изузетно разноврсних карактеристичних обележја, са шумама,
ливадама, пашњацима и ратарско-воћарским површинама и појавом ерозијом огољених и
снажно дисецираних површина.

На Заштићеном подручју „Радан” и СП „Ђавоља варош” са режимом заштите II степена успоставља
се ограничено и строго контролисано коришћење природних богатстава и активности (изградње и
коришћења) у простору у мери која не угрожава природна станишта, популације, екосистеме,
обележја предела и објеката геонаслеђа заштићених подручја Радан планине.

Зона III степена заштите - успоставља се селективно и контролисано газдовање природним
ресурсима, управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења
заштићеног подручја и стварање услова за одржив социоекономски развој. Управљачким
активностима се омогућава и подстиче реализација широког спектра еколошких и развојних
потреба, са нагласком на унапређење услова за обављање делатности (пољопривреда и шумарство)
и становање локалног становништва, инфраструктурно и комунално опремање постојећих насеља и
развој туризма. Изградња објеката и друге активности у простору генерално су прихватљиве, уз
услов одржања високог квалитета животне средине, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности
и повезаности међу стаништима.

Заштита, управљање, коришћење и унапређење зашићеног подручја спроводи се:

• на основу акта о проглашењу заштићеног подручја и плана управљања заштићеним
подручјем (доноси се за период од 10 година);

• Планом управљања одређује се начин спровођења заштите, коришћења и управљања
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заштићеним подручјем, смернице и приоритети за заштиту и очување природних вредности
тог подручја, као иразвојне смернице уз уважавање потреба локалног становништва;

 на План управљања заштићеним подручјем (које је проглашено актом Владе), сагласност
даје Министарство;

Управљач заштићеног подручја је у обавези да:

 обезбеди унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у складу са Правилником о
унутрашњем реду и чуварској служби;

 спроводи мере прописаног режима заштите, а нарочито начина који ће се понашати
посетиоци, власници и корисници непокретности при боравку и обављању послова на
заштићеном подручју;

 утврди места, површине и објекте у којима се ограничава или забрањује кретање или
обављање одређених радњи;

 утврди врсте дивљих биљака и животиња које забрањено уништавати, злостављати и
узнемиравати;

 утврди врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење, сакупљање и излов
ограничено;

 утврди начин сарадње са физичким лицима, предузетницима иправним лицима која користе
природна богатства и простор заштићеног подручја;

 утврди места за одлагање отпада;
 утврди начин и организацију чуварске службе и чување заштићеног подручја као и опрему и

средства за чување подручја.

Радови и активности на заштићеном подручју - на заштићеном подручју забрањено је:

• изводити пројекте (радове и активности) који оштећују, нарушавају и мењају особине и
вредности због којих је подручје заштићено;

• за извођење пројеката (радове и активности) на заштићеном подручју спроводи се обавезан
поступак процене утицаја на животну средину;

• за извођење пројеката (радове и активности) за које се не спроводи поступак процене
утицаја на животну средину, а за које је потребно прибављање одговарајуће дозволе, као и
за радове, активности, односно извођење пројекта за које према посебном пропису није
потребна грађевинска дозвола, друга дозвола или одобрење, а који могу имати утицај на
вредности и обележја заштићеног добра, носилац пројекта је дужан да од надлежног Завода
прибави акт о условима и мерама заштите природе;

• реализацију (извођење) пројекта (планиране радове и активности), носилац пројекта је у
обавези да пријави управљачу заштићеног подручја у писаној форми,

• управљач заштићеног подручја је у обавези да носиоца пројекта обавести о даљој процедури
и упозна о могућностима за реализацију пројекта и обављање планираних радова и
активности;

• управљач заштићеног подручја дужан је да, преко своје чуварске службе прати активности
свих физичких и правних лица као и предузетника на територији заштићеног подручја и
предузима мере у складу са овлашћењима која су дефинисана законом;

• у управљању заштићеним подручјем управљач, је у обавези да чува, унапређује и
промовише заштићено подручје, спроводи прописане режиме заштите, доноси план
управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби утврђен актом о заштити, обележи
заштићено подручје, границе и режиме заштите у складу са посебним правилником о начину
обележавања, осигура неометано одвијање природних процеса и одрживог коришћења
заштићеног подручја, обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе,
прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за туристичке посете,
води евиденције о природним вредностима и о томе доставља податке заводу, води
евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који представљају фактор
угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе доставља податке надлежном Заводу
и ресорном Министарству;

Накнада за коришћење заштићеног подручја - за коришћење заштићеног подручја сви
корисници плаћају накнаду управљачу заштићеног подручја, и то за делатности из области:

• туризма, угоститељства, трговине,
• изградње,
• експлоатације минералних сировина,
• транспорта, дистрибуције, преноса, телекоминикација, снимања и слично,
• водопривреде, рударства и енергетике, саобраћаја,
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• коришћења флоре и фауне,
• коришћења посебно уређених или погодних терена за поједине намене коришћења

(паркирање, рекреацију, спорт, ложишта, постављање реклама, молови, платформе за
пецање и привези за чамце коришћење имена и знака заштићеног подручја,

• услуге управљача заштићеног подручја;

Мере заштите еколошке мреже:

• забрањено је уништавање и нарушавање станишта, као и уништавање и узнемиравање
дивљих врста у границама еколошког коридора;

• забрањена је промена намена површина под природном и полуприродном вегетацијом
(ливаде, пашњаци, тршћаци итд.);

• забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи
функционалност коридора;

• планирањем намене површина, као и активним мерама заштите очувати и унапредити
природне и полуприродне елементе коридора у складу са предеоним и вегетацијским
карактеристикама подручја;

• стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и
унапређивању биодиверзитета;

• обавезне су мере спречавања, односно смањења, контроле и санације свих облика
загађивања у коридору;

• обавезне су мере унапређења еколошког коридора – обавезно је очување аутохтоне
вегетације и  успостављање континуитета зелених површина чија структура и намена
подржава функције коридора;

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

• изван зона становања насеља забрањена је изградња објеката чија намена није директно
везана за воду на растојању мањем од 50 m од линије средњег водостаја водотока;

Опште мере заштите природних вредности на подручју Плана:

 обавезна је заштита структуре постојећих природних предела, у складу са условима
станишта за трајно одржавање његових функција и спречавање и смањење штетних утицаја;

 обавезно је очување и унапређење природног и вештачког вегетацијског покривача у
урбаном центру;

 обавезна је заштита и очување вегетације у рубном делу урбаног центра, у циљу
ублажавања екстремних утицаја и побољшања микроклиматских услова;

 подизање нових шумских састојина на свим планираним теренима за озелењавање, на
принципима ценотичког диверзитета;

 подизање зелених површина унутар општинског центра и у оквиру осталих намена (паркови,
скверови, баште, дрвореди) у циљу смањења концентрације штетних гасова у ваздуху и
побољшљња општих микроклиматских услова;

 обавезно је планско организовање лова и риболова, ловног и риболовног туризма;
 реализација грађевинског подручја насеља, грађевинског земљишта ван грађевинског

подручја, инфраструктурних коридора, прилагодити природним структурама и условима, тако
да утицај на предеоне карактеристике буде што мањи;

 све природне пределе заштитити у њиховој разноврсности, јединствености, лепоти и значају
за доживљај и рекреацију становништва.

3.5. Заштита од буке и вибрација

Заштита животне средине од буке за подручје општине Куршумлија подразумева:

 планирање мера и услова заштите од буке у животној средини;
 мерење буке у животној средини;
 израду стратешке карте буке;
 слободан приступ информацијама о стању буке у животној средини;

Опште мере заштите становништва од буке у животној средини општине Куршумлија обухватају
одређивање акустичних зона у складу са наменом простора и граничним вредностима индикатора
буке у тим зонама:

 тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним вредности од 50 dB(A) у току
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дана и 40 dB(A) у току ноћи у којима је забрањена употреба извора буке који могу повисити
ниво буке;

 остале зоне – са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите од буке;

Општински центар Куршумлија:

Тихе зоне: зоне индивидуалног становања, зоне и локације спорта и рекреације и зеленила,
локације вртића и школских објеката, туристичке зоне и локације, локације објеката здравства.

Остале зоне: индустријске зоне и локације, зоне вишепородичног и индивидуалног становања са
привређивањем, појасеви државних путева и општинских саобраћајница.

Детаљно акустично зонирање општинског центра мора се извршити на нивоу Плана генералне
регулације.

Носиоци пројеката/оператери који у обављању привредне делатности емитују буку, одговорни су
за сваку активност којом се проузрокује изложеност буци изнад прописаних граничних вредности.

Носиоци пројеката/оператери који обављањем делатности утичу или могу утицати на изложеност
буци, дужни су да:

 обезбеде учешће у трошковима заштите од буке у животној средини у оквиру инвестиционих,
текућих и производних трошкова;

 обезбеде праћење утицаја својих делатности на нивое и интензитете буке у животној
средини;

 обезбеде спровођење одговарајућих мера заштите од буке;
 спроведу мере звучне заштите при пројектовању, грађењу и реконструкцији објеката

саобраћајне инфраструктуре, индустријских објеката, стамбених, стамбено-пословних и
пословних објеката;.

 спроведу услове и мере којима се штетни ефекти буке могу спречити, смањити или
отклонити (у поступку процене утицаја пројеката на животну средину вреднују се могући
непосредни и посредни штетни ефекти буке на животну средину и здравље становништва и
утврђују се услови и мере којима се штетни ефекти буке могу спрећити, смањити или
отклонити);

 спроведу мере заштите од буке у складу са законом којим се уређује интегрисано
спречавање и контрола загађивања животне средине, као услов за рад постројења и
активности за које се издаје интегрисана дозвола;

 у поступку техничког прегледа за остале објекте мора се утврдити испуњеност услова и мера
заштите од буке односно звучне заштите;

 да на прописан начин обезбеде мерење буке, израду извештаја о мерењу буке и сноси
трошкове мерења буке у зони утицаја (мерење буке у животној средини обавља
организација овлашћена од стране ресорног Министарства);

 Носиоци пројеката/оператери (правна лица и предузетници) који користе изворе буке за које
нема података о звучној снази коју емитутју, дужни су да обезбеде те податке у року од две
године од дана ступања на снагу закона.

 Носиоци пројеката/оператери (власник, корисник извора буке), дужни су да на прописан
начин обезбеде мерење буке, израду извештаја о мерењу буке и сноси трошкове мерења
буке у зони утицаја.

 Мерење буке у животној средини обавља организација овлашћена од стране ресорног
Министарства.

 Мере заштите од буке везане за избор и употребу машина, уређаја, средстава за рад и
превозна средства спроводе се применом најбољих доступних техника које су технички и
економски исплативе у складу са законом. Извори буке који се користе за обављање
делатности, а који се привремено користе или се трајно постављају у отвореном простору на
нивоу тла, непокретне и покретне објекте или се користе на води или у ваздуху морају имати
податке о нивоу звучне снаге коју емитују при прописаним условима коришћења и
одржавања.
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3.6. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Заштитa од јонизујућих зрачења

Mере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих
зрачења и мере нуклеарне сигурности обавезне су при свим поступцима у вези са нуклеарним
активностима и активностима којим се уређују услови за обављање делатности са изворима
јонизујућих зрачења и нуклеарним материјалима, као и управљање радиоактивним отпадом.

Спровођење и стално унапређивање мера којима се обезбеђују нуклеарна и радијациона сигурност
и безбедност постале су приоритети међународне заједнице, а основна брига више нису само
контрола нуклеарног наоружања и спречавање његовог даљег ширења, већ пре свега обезбеђивање
услова за ефикасно сузбијање злоупотреба радиоактивних и нуклеарних материјала. Закон о
заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности прописује:

 увођење нових, виших стандарда у спровођењу мера заштите од јонизујућих зрачења,
нуклеарне и радијационе сигурности,

 успостављање комплексније регулативе али и омогућавање ефикасније примене закона,
 успостављање стриктног и целовитог надзора над изворима јонизујућих зрачења и

нуклеарним објектима, радијационим делатностима и нуклеарним активностима, као и над
управљањем радиоактивним отпадом;

Република Србија, као држава чланица Међународне агенције за атомску енергију (IAEA) испуњава
захтеве који произилазе из ратификованих међународних уговора. Регулаторно тело - организација
која врши јавна овлашћења у складу са Законом је Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије.

Заштита од нејонизујућих зрачења

Услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих
зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења, представљају обавезне мере и услове при
планирању, коришћењу и уређењу простора.

Извор нејонизујућих зрачења је уређај, инсталација или објекат који емитује или може да емитује
нејонизујуће зрачење. Нејонизујућа зрачења су електромагнетска зрачења која имају енергију
фотона мању од 12,4eV. Она обухватају:

 ултраљубичасто или ултравиолетно зрачење (таласне дужине 100-400nm),
 видљиво зрачење (таласне дужине 400-780nm),
 инфрацрвено зрачење (таласне дужине 780nm - 1mm),
 радио-фреквенцијско зрачење (фреквенције 10kHz - 300GHz),
 елетромагнетска поља ниских фреквенција (фреквенције 0-10kHz),
 ласерско зрачење. обухватају и
 ултразвук или звук чија је фреквенција већа од 20kHz (и ако се не ради о ЕМ зрачењу).

Обавезне мере заштите од нејонизујућих зрачења:

 прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима;
 откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;
 одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
 обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење

заштите од нејонизујућих зрачења;
 вођење евиденције о изворима нејонизујућихзрачења од посебног интереса;
 означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног зрачења на

прописани начин;
 спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих зрачења од посебног

интереса на прописани начин;
 примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
 контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини;
 обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско испитивање и

праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
 образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од нејонизујућих зрачења у

животној средини;



Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије

ECOLogica Urbo 45

 информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима;
 информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о степену изложености

нејонизујућим зрачењима у животној средини.

Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса су стационарни и мобилни извори
електромагнетног зрачења који могу да буду опасни по здравље људи, чије електромагнетно поље у
зони повећане осетљивости, достиже барем 10% износа референтне, граничне вредности прописане
за ту фреквенцију.

Зоне повећане осетљивости су зоне становања, зоне и локације у којима се особе могу задржавати и
24 сата дневно (школе, домови, предшколске установе, породилишта, болнице, туристички објекти,
дечја игралишта, површине неизграђених парцела планиране за наведене намене (у складу са
препорукама Светске здравствене организације).

Општина Куршумлија је у обавези да врши инспекцијски надзор над изворима нејонизујућих
зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе.

Оператер је у обавези да:

 примени мере и испуњава услове услове за коришћење извора нејонизујућих зрачења од
посебног интереса;

 да изради процену утицаја на животну средину, у складу са Законом;
 води прописану евиденцију;
 обезбеди испитивање зрачења извора нејонизујућих зрачења у животној средини;
 у року обавести надлежни орган о ванредном догађају;
 спроводи све мере заштите од нејонизујућих зрачења.

Базне станице мобилне телефоније (БСМТ) је, по својој функцији примопредајни систем и чине је
примопредајни уређаји и одговарајућа телекомуникациона опрема, која служи за повезивање базне
станице са осталим деловима мобилне телекомуникационе мреже. БСМТ може истовремено бити
функционална у три мобилне телекомуникационе мреже (или три дела јединствене мреже) који се,
поред технолошког нивоа и могућности преноса говора, података или слике, разликују и по
фреквенцијским опсезима које користе, са реалним продором ка 4G и напреднијим технологијама:

 GSM-Global System for Mobile 900
 GSM 1800 и
 UMTS- Universal Mobile Telecommunications System (познат и као 3G - око 2100 MHz);

Предајници базних станица мобилне телефоније спадају у групу са малом снагом (предајници од
неколико десетина вати), који емитују један врло узак сноп радиофреквентних таласа. Снага
зрачења (самим тим и ефективна израчена снага) је увек ограничена на оптималну, у зависности од
оптерећења и услова пропагације али се, из разлога безбедности, при мерењу редовно узима и
максимално оптерећење, при коме не смеју да се прекораче референтне граничне вредности ни у
једној тачки у околини базне станице. Том приликом се редовно узимају у обзир и други предајници
у зони, односно мора се мерити и емисија али и укупна имисија. За услове простирања
електомагнетних таласа, морају се испоштовати:

 техничке мере и захтеви,
 мере безбедности и заштите здравља људи
 мере безбедности животне средине.

Избор локације за постављање базне станице мобилне телефоније, са еколошког аспекта, мора бити
у складу са смерницама, мерама и условима:

 стратешке процене утицаја плана (или секторских програма),
 процене утицаја на животну средину пројекта,
 заштите од нејонизујућих зрачења.

Мере заштите од штетног дејства електомагнетних таласа базне станице мобилне телефоније при
избору локације, постављањем:

 на стубовима висине 20-36m,
 на највишим објектима који доминирају околином,
 на фасадама објеката (панелне базне станице које покривају одређену микролокацију, а

покретне базне станице се монтирају за време одржавања разних скупова, концерата и сл.).
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Оператер је у обавези да спроведе утврђене мере и услове заштите животне средине:

 опасности од директног додира делова који су под сталним напоном;
 опасности од директног додира проводљивих делова који не припадају струјном колу;
 опасности од пожара и експлозија;
 статички електрицитет услед рада уређаја;
 опасности од утицаја берилијум оксида;
 атмосферски електрицитет;
 нестанак напона у мрежи;
 недовољна осветљеност просторија;
 неопрезно руковање;
 опасност при раду на висини (монтирање антена на антенским стубовима);
 механичка оштећења;
 утицај прашине, влаге и воде.

Посебне мере заштите - у односу на тип и карактеристике објекта који се гради, посебно се
морају примењивати следеће мере заштите:

 објекте не постављати унутар друге зоне опасности од пожара у близини отворених
складишта лако испарљивих, запаљивих и експлозивних материја без одговарајуће заштите
и прибављених услова, односно сагласности надлежног органа противпожарне заштите;

 ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести
надлежни завод за заштиту споменика културе;

 ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и
минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног
споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту
природе;

 обзиром да се антенски ситем базне станице инсталира на стубу који полази од тла, треба да
се постави ограда око базне станице и антенског стуба. На огради поставити табле на којима
је исписано упозорење да се не сме прилазити антенском стубу;

 антенски систем базне станице се мора пројектовати тако да се у главном снопу зрачења
антене не налазе антенски системи других комерцијалних или професионалних уређаја, као
ни сами уређаји, што се постиже оптималним избором висине антене, као и правилним
избором позиције антенског система на смом објекту;

 отпадне материје које се јаве током изградње објеката базних станица, приступних путева,
довођења електришне енергије и слично, морају се уклонити преко овлашћеног комуналног
предузећа;

 након изградње, односно постављања објекта који садржи извор нејонизујућег зрачења, а
пре издавања дозволе за почетак рада или употребне дозволе изврши прво испитивање,
односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини извора;

 за потребе првог испитивања оператер може извор електромагнетног поља пустити у пробни
рад у периоду не дужем од 30 дана или за телекомуникационе објекте може мерења
извршити у оквиру техничког прегледа;

 орган надлежан за издавање употребне дозволе за објекат који садржи извор нејонизујућег
зрачења од посебног интереса, може пустити у рад тај извор ако је мерењем утврђено да
ниво електромагнетног поља не прекорачује прописане граничне вредности и да изграђени,
односно постављени објекат неће својим радом угрожавати животну средину;

 ако се периодичним испитивањем, систематским испитивањем или мерењем извршеним по
налогу инспектора за заштиту животне средине, утврди да је у околини једног или више
извора измерен ниво електромагнетног поља изнад прописаних граничних вредности,
надлежни орган може кориснику наложити ограничење у погледу употребе, реконструкцију
или затварање објекта до задовољавања прописаних граничних вредности;

 реконструкција се обавља технички и оперативно изведивим мерама у року од највише
годину дана од дана када је наложена реконструкција извора од стране надлежне инспекције
за заштиту животне средине.

3.7. Заштита од хемикалија и биоцидних производа

Обавезе оператера (лица) која управљају хемикалијама:
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 оператер који управља хемикалијама треба да предузима мере да би се избегао штетни
утицај хемикалија по здравље људи, животну средину и имовину;

 произвођач, увозник или даљи корисник који ставља хемикалију у промет процењује опасна
својсктва те хемикалије пре стављања у промет и о томе обавештава остала правна и
физичка лица у циљу руковања хемикалијом на безбедан начин;

 опасна хемикалија се замењује безбеднијом алтернативом када год је то могуће;
 свака хемикалија и одређени производи морају бити класификовани (класификује их

произвођач, увозник или даљи корисник), обележени и паковани у складу са законом и
прописима донетим на основу њега (обавеза снабдевача хемикалија);

 опасна хемикалија је хемикалија која се може класификовати у најмање једну од класа
опасности;

 оператер - произвођач, увозник, дистрибутер или даљи корисник, који ставља у промет
хемикалије (снабдевач) дужан је да води евиденцију о хемикалијама (податке о идентитету,
даљим корисницима и количинама које су испоручене у календарској години, као и податке о
класификацији и обележавању) најмање 10 година;

 снабдевач је дужан да достави безбедносни лист (на српском језику), сваком другом
дистрибутеру или даљем кориснику, када ставља у промет опасну хемикалију, као и
хемикалије за које је утврђено да изазивају последице по здравље људи и животну средину;

 снабдевач није дужан да достави безбедносни лист за опасну хемикалију намењену општој
употреби, ако је за ту хемикалију достављено довољно информација о безбедности, заштити
здравља људи и животне средине, осим ако то не захтева даљикорисник или дистрибутер;

 снабдевач је дужан да врши измене и допуне садржаја безбедносног листа у складу са новим
сазнањима о хемикалији и да исти достави сваком у ланцу снабдевања коме је та хемикалија
испоручена у претходних 12 месеци;

 оператер (произвођач, увозник, дистрибутер и даљи корисник) је дужан да складишти
опасне хемикалије на начин да се не угрози живот и здравље људи и животна средина, а са
њиховим остацима и празном амбалажом поступа у складу са прописима којима се регулише
управљање отпадом;

 снабдевач одређених врста, односно количина опасне хемикалије дужан је да обезбеди лице
које се стара о правилном управљању тих хемикалија;

 Интегрални регистар хемикалија које се налазе на тржишту Републике Србије води Агенција
за заштиту животне средине као електронску базу података.

Интегрални регистар хемикалија састоји се из:

 Регистра хемикалија
 Регистра биоцидних производа
 Података о средствима за заштиту биља.

Биоцидни производи – (активне супстанце или смеша која садржи једну или више активних
супстанци, чија је намена да хемијски или биолошки уништи, одврати, учини безопасним, спречи
деловање или контролише непожељне организме) и разврставају се у врсте према:

 начину коришћења,
 организму на који делују,
 простору у којем се користе,
 предмету, односно према површини која се третира.

Обавезни услови и мере за коришћење биоцидних производа:

 биоцидни производ се може ставити у промет и користи се ако је за њега издато одобрење за
стављање у промет и ако је класификован, обележен, пакован и има безбедносни лист;

 за доношење решења о упису биоцидног производа у Привремену листу произвођач или
увозник биоцидног производа подноси захтев Агенцији за хемикалије;

 у случају непредвиђене појаве непожељних организама који не могу бити сузбијени другим
средствима или биоцидним производом за који је донето решење о упису биоцидног
производа у Привремену листу или издато одобрење, може се издати Привремена дозвола за
стављање у промет биоцидног производа. У привременој дозволи одређују се услови за
ограничено и контролисано коришћење биоцидног производа.
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Заштита од хемијског удеса, интегрисано спречавањe и контрола загађивања
животне средине

Заштита од хемијског удеса (одредбе SEVESO II Директиве) је заштита од изненадног и
неконтролисаног догађаја који настаје ослобађањем, изливањем или расипањем опасних материја,
обављањем активности при производњи, употреби, преради, складиштењу, одлагању или
дуготрајном неадекватном чувању.

SEVESO постројење - постројење у којем се обављају активности у којима је присутна или може
бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних, (где се опасне
материје производе, користе, складиште или се њима рукује) и укључује сву опрему, oбјекте,
цевоводе, машине, опрему, алате, интерне колосеке и депое, складишта и осталу пратећу опрему у
функцији постројења. Оператери SEVESO постројења, према количинама из Листе опасних материја
и њихових количина и Листе својстава и класа опасних материја и њихових количина, у обавези су
да израде:

• Политику превенције удеса по достављању Обавештења надлежном органу ресорног
Министарства - Оператери SEVESO постројења нижег реда;

• Извештај о безбедности и План заштите од удеса - Оператери SEVESO постројења  вишег
реда;

Оператер SEVESO постројења је у обавези да, уколико се деси хемијски удес на локацији, одмах
о хемијском удесу обавести ресорно Министарство, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне
за поступање у ванредним ситуацијама у складу са прописима којима се уређује заштита и
спашавање;

Оператер SEVESO постројења нижег реда у обавези је да изради документ - Политику
превенције удеса и да Министарству, пре израде Политике превенције удеса, достави Обавештење.

Оператер SEVESO постројења вишег реда у обавези је да изради и достави Министарству
Извештај о безбедности и План заштите од удеса.

Оператери који нису SEVESO постројење а који имају на својој локацији (комплексу) значајне
количине опасних материја, у циљу заштите од хемијског удеса у обавези су да поступају у складу
са Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС” бр. 111/09).

План заштите од хемијског удеса општине Куршумлија (Екстерни план заштите од удеса) је
обавезан документ који локална самоуправа мора донети на основу Планова заштите од удеса
оператера који се налазе на њеној територији, у складу са Законом о ванредним ситуацијама („Сл.
гласник РС” бр. 111/09).

Процена ризика у случају настанка хемијског удеса - заштита од хемијских удеса и загађивања
животне средине при производњи, превозу и складиштењу опасних материја у постројењима и
инсталацијама, оствариваће се превентивним мерама које обухватају активности које се спроводе у
постројењима и на коридорима превоза опасних материја, а у циљу смањења могућности настанка
удеса и могућих последица. Решавање проблема управљања еколошким ризиком при транспорту
опасних материја зависиће од динамике реконструкције и ревитализације постојећих и реализације
планираних саобраћајница, на основу чега ће се трасе превоза опасних материја утврђивати
општинском нормативом (посебним одлукама у складу са Законом и планом намене простора). У
начелу, за превоз опасних и штетних материја дозвољено је користити деонице аутопутева и
државних путева првог и другог реда које пролазе кроз подручја нижих густина становања и мање
насељености. Ограничење се не односи на превоз нафтних деривата у цистернама капацитета до
10t.

Циљ интегрисаног спречавања загађивања животне средине је да се:

• смањи или минимализује емисија у све медијуме животне средине,
• успостави висок ниво заштите животне средине,
• минимализује потрошња сировине и енергије,
• поједностави и ојача улогу контролних органа власти,
• укључи јавност у свим фазама процеса (Архуска конвенција);

Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине засновано је на начелу
предострожности, начелу интегрисаности и координације, начелу одрживог развоја, начелу
хијерархије управљања отпадом, начелу „загађивач плаћа” и начелу јавности. Начелом „загађивач
плаћа” обезбеђује се да загађивач мора:
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 сносити пуне трошкове последица својих активности,
 трошкове настале угрожавањем животне средине,
 трошкове за угрожавање и ризик по животну средину,
 трошкове уклањања штете нанете животној средини,
 трошкове враћања локације у задовољавајуће стање животне средине после затварања

постројења или престанка обављања активности.

Оператер IPPC постројења (према Листи активности и постројења за које се издаје интегрисана
дозвола) у обавези је да:

 за ново постројење поднесе Захтев за издавање интегрисане дозволе, пре добијања дозволе
за употребу;

 за постојеће постројење, према року за прилагођавање до 2015 године;
 надлежност за издавање интегрисане дозволе је у зависности од тога који орган издаје

одобрење за градњу (грађевинску дозволу) одређује се ко је надлежни орган за интегрисану
дозволу;

 BREF документ даје информације о специфичном индустријском сектору или пољопривредном
сектору, техникама и процесима заступљеним у том сектору, свим постојећим емисијама у
воду, ваздух и земљиште као и генерисаним отпадима, у зависности од производних
капацитета, техникама које се разматрају у одређивању BAT.

3.8. Управљање отпадом и амбалажним отпадом

Према Стратегији управљања отпадом, општина Куршумлија, са општинама Прокупље, Житорађа и
Блаце припада Регионалном центру за управљање комуналним отпадом у Прокупљу. Овај центар
обухвата 98.250 становника и годишњу количину отпада од 18.044 t/год. Дана 16.05.2005. донет је
нацрт Споразума о заједничком  решавању проблема комуналног отпада у општинама Јабланичког,
Топличког и Нишавског Округа. Град Ниш и Општине учесници овог Споразума определиле су се за
заједничку регионалну депонију, што налаже и национална стратегија управљања отпадом.
Предвиђене су и трансфер станице. Бање немају организовану службу за изношење комуналног
отпада, а повремено се за то ангажује ЈКП.

Комунални отпад са територије градског насеља Куршумлија се односи на привремену депонију
„Лаковски брегови” која се налази изнад града на удаљености од 4,5 км, површине је 2,1 ха, а
локација се налази на споредном путу у широкој јарузи. Према категоризацији локација депонија
отпада у Рапублици Србији сврстана је у категорију К 4 – Званичне депоније – сметлишта која не
испуњавају ни минимум мера заштите животне средине, које су попуњене и потребно их је одмах
затворити, санирати и рекултивисати.

На депонији неопасног отпада може се одлагати:

• комунални отпад после сепарације,
• неопасан отпад, било ког порекла који испуњава критеријуме за прихват на депонију

неопасног отпада,
• стабилизован и нереактиван (претходно третиран) опасан отпад који задовољава

критетијуме граничних вредности за неопасан отпад;

Трансфер станица – представља део регионалног центра где се комунални отпад истовара из
возила за сакупљање отпада, прегледа уз издвајање отпада, кратко задржава, утовара у већа
возила и транспортује на даљи третман на регионалну депонију. Реализација трансфер станице на
подручју Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија је могућа у циљу  смањења
трошкова управљања отпадом, услед разврставања отпада и његовог поновног враћање у процес
производње као секундарне сировине, као и због смањења количине отпада који се транспортује и
одлаже на регионалној депонији.

Табела бр. 11 - Критеријуми за локацију трансфер станице
Критеријуми за избор локације трансфер станице

Дозвољено је
градити

у грађевинском подручју (на
грађевинском земљишту)

Није
дозвољено
градити

у зонама заштите изворишта
водоснабдевања

на грађевинском земљишту ван
грађевинског подручја

у зашићеним подручјима и зонама
заштите заштићених подручја

у индустријским, радним и
комуналним зонама

на плавном и мочварном терену
на пољопривредном и водном земљишту
у зонама високих густина становања
у зонама централних функција
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у зонама спорта и рекреације
Врсте отпада којима се рукује на трансфер станици

Дозвољено општински отпад (отпад из
домаћинстава)

Није
дозвољено

инфективни медицински отпад

баштенски (зелени) отпад велики предмети у расутом стању
опасан кућни отпад опасан отпад
рециклабилни отпад радиоактиван отпад
обавезно је посебн угинуле животиње
издвајање грађевинског отпада нафтни резервоари

азбест
течности, муљеви, прашкасте материје

Остале карактеристике
Карактеристике
локације

централни положај у односу
транспортне руте

Опремање објекат

директан приступ камионским
рутама и главној саобраћајници

плато за прихватање отпада, сабијање,
пребацивање у већа возила и
отпремање на регионалну депонију

на сеоском подручју - да може
прихватити отпад у пречнику
20-30 км

возила за сакупљање (возила
сакупљача)

величина (капацитет) локације
утврђује се на основу односа
постојеће и максимално
пројектоване количине отпада

претоварна-трансфер возила

могућност проширења у
простору

интерне саобраћајнице

топографске карактеристике
(раван или терен у благом
нагибу)

инфраструктурна опремљеност

положај у односу на ружу
ветрова

партерно и пејзажно уређење
ограда са контролисаним улазом

Управљање опасним отпадом - до реализације националног постројења за физичко-хемијски
третман опасног отпада и регионалног складишта опасног отпада, управљање опасним отпадом
вршиће се у складу са важећим Законом и подзаконским актима.

Сабирни центар (центри за сакупљање опасног отпада из домаћинстава: отпадна уља, отпад
електричних и електронских апарата и уређаја, истрошене батерије) могу бити уз локације центара
за сакупљање рециклабилног отпада;

Управљање отпадом животињског порекла – гробље за угинуле животиње и кућне
љубимце, (угинуле животиње и кућни љубимци, кланични отпад, отпад из постројења за прераду
меса, објеката за узгој животиња), до успостављања система за управљање овом врстом отпада на
националном нивоу, организовати преко постојећих постројења за третман отпада животињског
порекла (постојећих кафилерија) и гробља за угинуле животиње (јаме гробнице), као прелазног
решења, према критеријумима и условима заштите животне средине. Избор локације за формирање
гробља за угинуле животиње и кућне љубимце (јаме гробнице), као прелазног решења, мора се
извршири на основу упоредне вишекритеријумске анализе локација. Локација мора задовољавати
следеће критеријуме:

 земљиште мора бити оцедно, без подземних вода, осунчано, ограђено, удаљено од
површинских вода и ван зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, удаљено од
зона становања,

 локација мора бити опремљена потребном инфраструктуром и средствима за дезинфекцију,
 потребна површина локације је од 25–50ари. Пожељно је формирање заштитног појаса

зеленила око локације.

Пољопривредни отпад - увођењем чистије производње, ВАТ и ВЕР у прехрамбеној индустрији,
утицати на смањење пољопривредног отпада. Пољопривредни отпад, биомасу као нус производ
пољопривредне производње, користити за компостирање, добијање течних горива и биогаса.
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Опште мере управљања отпадом

Надлежни орган општине Куршумлија:

 доноси Локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом
спровођењу;

 уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и
неопасним отпадом на својој територији;

 уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и
неопасним отпадом;

 издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са Законом,
 води евиденцију и податке доставља ресорном Министарству;
 врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са законом.

Посебне мере управљања отпадом - обавезе оператера постројења:

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

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

 за обављање делатности управљања отпадом прибављају се дозвле и то: дозвола за
сакупљање отпада, за транспорт отпада, за складиштење и третман отпада и за одлагање
отпада. За обављање више делатности једног оператера може се издати једна интегрална
дозвола. Дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада издају се на период од 10
година.

Произвођач отпада/оператер дужан је да:

 сачини план управљања отпадом и организује његово спровођење, ако годишње производи
више од 100 t неопасног отпада или више од 200 kg опасног отпада;

 прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, промене
порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и чува
извештај најмање пет година;

 преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да
организује поступање са отпадом;

 одреди лице одговорно за управљање отпадом;
 карактеризација отпада врши се само за опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу

и карактеристикама може бити опасан отпад, осим отпада из домаћинства;
 власник отпада је одговоран за све трошкове управљања отпадом;
 власништво над отпадом престаје када следећи власник преузме отпад и прими Документ о

кретању отпада;
 трошкове одлагања сноси држалац (власник) који непосредно предаје отпад на руковање

сакупљачу отпада или постојењу за управљање отпадом и/или претходни држалац (власник)
или произвођач производа од којег потиче отпад;

 одговорност и обавезе власника отпада има и лице које учествује у промету отпада као
посредни држалац отпада, а фактички не поседује отпад;

 произвођач или власник отпада сноси трошкове сакупљања, транспорта, складиштења,
третмана и одлагања отпада у складу са законом;

 отпад се транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други одговарајући начин
како би се спречило расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара или
истовара и како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине;

 у случају загађења насталог током транспорта превозник отпада је одговоран за чишћење и
отклањање последица загађења;

 превозник отпада транспортује отпад само на одредиште које је одредио пошиљалац;
 ако се отпад не може испоручити на одредиште, превозник враћа отпад пошиљаоцу;
 опасан отпад се посебно сакупља и транспортује;
 транспорт опасног отпада врши се у складу са прописима којима се уређује транспорт

опасних материја;
 транспорт отпада се врши у складу са дозволом за превоз отпада и захтевима који регулишу

посебни прописи о транспорту (ADR/RID/ADN и др);
 опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача или власника

отпада дуже од 12 месеци, ако законом није друкчије одређено;
 забрањено је одлагање и спаљивање отпада који се може поново користити;
 забрањено је мешати опасан отпад са комуналним отпадом;
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 забрањено је мешање различитих категорија опасних отпада или мешање опасног отпада са
неопасним отпадом, осим под надзором квалификованог лица и у поступку третмана опасног
отпада;

 забрањено је одлагање опасног отпада без претходног третмана којим се значајно смањују
опасне карактеристике отпада;

 забрањено је разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну средину;
 управљање посебним токовима отпада, (истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља,

отпадне гуме, отпад од електричних и електронских производа, флуоросцентне цеви које
садрже живу, полихлоровани бифенили и отпад од полихлорованих бифенила (PCB), отпад
који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама
(POPs отпад), отпад који садржи азбест, отпадна возила, отпад из објеката у којима се
обавља здравствена заштита и фармацеутски отпад и отпад из производње титан диоксида)
се врши сходно законским одредбама и релевантним подзаконским актима.

За обављање једне или више делатности управљања отпадом прибављају се дозвле и то: дозвола за
сакупљање отпада, за транспорт отпада, за складиштење отпада, за третман отпада и за одлагање
отпада. За обављање више делатности једног оператера може се издати једна интегрална дозвола.

Дозвола се не издаје за:

 Кретање отпада унутар локације произвођача отпада;
 Контејнере за отпад из домаћинства на јавним местима;
 Складишта капацитета мање од 10 t инертног отпада;
 Складишта капацитета мање од 2 t неопасног отпада.

Механичку припрему неопасног отпада за транспорт (пресовање, балирање, сецкање и друго).
Дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада издају се на период од 10 година. Дозвола за
сакупљање и/или транспорт отпада се не издаје:

 ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за
то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000
kg по једној пошиљци, искључујући опасан отпад;

 за лице које преноси отпад из домаћинства у контејнере, центре за сакупљање или у
постројење за управљање отпадом или враћа амбалажу или искоришћене производе
произвођачу или продавцу;

 за физичка лица, односно индивидуалне сакупљаче отпада, који су код надлежног органа
јединице локалне самоуправе регистровани за сакупљање разврстаног неопасног отпада.

Управљање амбалажним отпадом - опште мере за управљање амбалажним отпадом се спроводе у
складу са:

 условима заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава зa стављање у промет,
 условима за управљање амбалажом и амбалажним отпадом,
 обавезом извештавања о амбалажи и амбалажном отпаду.

Посебне мере за управљање амбалажним отпадом:

 обавеза произвођача је да обезбеди простор за преузимање, сакупљање, разврставање и
привремено складиштење амбалажног отпада ако укупна годишња количина амбалажног
отпада (стакло, папир, картон и вишеслојна амбалажа сa претежно папир-картонском
компонентом, метал, пластика, дрво, остали амбалажни материјали) прелази 100 t;

 обавеза оператера је прибављање дозволе за управљање амбалажним отпадом;
 обавеза произвођача je достављања извештаја о управљању амбалажним отпадом;
 произвођач je дужан да бесплатно преузме отпад од секундарне или терцијарне амбалаже на

захтев крајњег корисника;
 произвођач је дужан да, на захтев крајњег корисника, бесплатно преузмe амбалажни отпад

који није комунални отпад, а потиче од примарне амбалаже, уколико за такву амбалажу није
прописан посебан начин преузимања и сакупљања;

 крајњи корисник је дужан да прикупи, складишти, одложи или проследи амбалажни отпад, у
складу са законом којим се уређује управљање отпадом и законом којим се уређује
комунална делатност;

 крајњи корисник је дужан да амбалажни отпад разврстава и/или одвојено складишти, тако
да не буде измешан са другим отпадом, како би могао да буде прослеђен или враћен,
сакупљен, поново искоришћен, прерађен или одложен;
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 произвођач може без дозволе ресорног министарства да прикупља амбалажни отпад, уколико
се радио сопственој повратној амбалажи која је враћена од крајњег корисника, а није више
погодна за поновну употребу;

 трговац на велико као крајњи снабдевач и/или трговац на мало није дужан да обезбеди
прописано управљање амбалажним отпадом ако се ради о амбалажи на којој постоји
декларација претходног снабдевача о томе да он гарантује управљање амбалажним отпадом
или ако се ради о амбалажи на којој постоји посебан знак путем кога оператер гарантује да
је та амбалажа укључена у његов систем управљања;

 произвођач и увозник хемикалије дужни су да, о сопственом трошку, од трговца прикупе
повратну амбалажу у коју је била смештена та хемикалија и настао амбалажни отпад.

Мере за унапређење енергетске ефикасности

Према Закону о планирању  и изградњи, унапређење енергетске ефикасности је смањење потрошње
свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера,
стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката. Под енергетском
ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења потрошње енергије.

Опште мере за унапређење енергетске ефикасности:

 Газдовање енергијом и енергетско планирање у општини;
 Израда планова енергетског развоја општине;
 Промовисање значаја енергетског планирања за побољшање енергетске ефикасности,
 Припрема и реализација конкретних пројеката са циљем унапређења енергетске

ефикасности;
 Подизање нивоа свести крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби за

рационалним коришћењем енергије и уштеди која се може постићи спровођењем
информативних камaпања о енергетској ефикасности;

 Рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у
производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника енергетских
услуга;

 Рационално коришћење необновљивих природних извора енергије и замена обновљивим где
год је то могуће;

 Модернизација постојећих енергетских објеката/постројења и уградња опреме за смањење
емисије штетних ефлуената из енергетских извора;

 Увођење савремених система за газдовање енергијом у индустријским предузећима;
 Побољшање енергетске ефикасности и рационално коришћење енергије на нивоу општине –

у јавним комуналним предузећима, установама и јавним објектима у надлежности општине
применом мера на грађевинском омотачу, систему грејања и унутрашњем осветљењу.

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској ефикасности зграда има за циљ повећање
енергетских перформанси јавних, пословних и приватних објекат доприносећи ширим цињевима
смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. Ова директива је дизајнирана да задовољи
Кјото протокол и одговори на питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевау енергијом. Овом
директивом се постављају минимални захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће
зграде које пролазе кроз велике преправке

Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности:

 Извођење грађевинских радова на свим објектима у границама Плана, у циљу повећања
енергетске ефикасности – боља изолација, замена прозора, ефикасније гејање и хлађење;

 Подизање нивоа свести крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби за
рационалним коришћењем енергије и уштеди која се може постићи спровођењем мера
енергетске ефикасности;

 Побољшање енергетске ефикасности јавне расвете – замена старих сијалица и светиљки
новом опремом која смањује потрошњу,

 Побољшање енергетске ефикасности водовода и канализације – уградом фреквентних
регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја;

 Побољшање енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом модерних подстаница,
уградњом термостатских вентила, делитеља топлоте, увођењем система наплате према
потрошњи.
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4.0. Еколошка валоризација простора

Стратешком проценом утицаја на животну средину извршенa je валоризација простора у обухвату
Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлија са аспекта карактеристика простора,
утицаја из непосредног и ширег окружења, потенцијала и ограничења, а са циљем даљег одрживог
развоја подручја. Општи циљеви  еколошког вредновања простора у обухвату Плана су:

• вредновање простора са аспекта свих хијерархијских условљености,
• дефинисање еколошке матрице за даљи одрживи разој општине Куршумлија.

Основни циљеви еколошког вредновања простора:

• утврђивање и валоризација кључних потенцијала простора,
• идентификација постојећих просторних конфликата и ограничења,
• процена просторно-еколошких капацитета подручја Плана.

Посебни циљеви еколошког вредновања простора:

• дефинисање еколошких целина, зона и појасева,
• утврђивање услова за реализацију и спречавање просторних и еколошких конфликата,
• утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију планиране намене

простора на основу Просторног плана (директно) и за хијерархијски ниже нивое,
• утврђивање обавезних еколошких мера и услова за реализацију планираних целина, зона,

појасева, локација, објеката, радова, делатности и осталих активности у простору.

На основу просторно-положајних карактеристика, потенцијала, ограничења и хијерархијске
условљености, еколошку матрицу подручја општине Куршумлија чине просторно-еколошке целине
„Куршумлија”, „Радан” и „Селова” у оквиру којих су издвојене еколошке зоне и еколошки појасеви.

Еколошка целина „Куршумлија” обухвата највећи део теритрије општине Куршумлија и подручје
обухваћено Генералним урбанистичким планом, подручје западно и северозападно од општинског
центра према општинама Брус, Блаце и Лепосавић, крајњи источни део општине према Прокупљу и
југозападни део општине између планине Радан и границе са општином Подујево. Подручје ван
граница ГУП-а чине претежно сеоска насеља са центром заједнице села Куршумлијском бањом. За
целину „Куршумлија” је карактеристичан велики удео површина под шумама и пољопривредних
површина. Због природних карактеристика на овом простору је регистрован велики број ловишта и
излетишта. На овом подручју се налази велики број цркава и рушевина старих утврђења и
црквишта. Кроз целину протичу реке Топлица, Бањска и делом Косаница. Предметна целина је са
општинским центром и суседним општинама повезана државним путевима Брус - Мерћез -
Куршумлија - Куршумлијска бања - Подујево и Мерћез – Луково - Лепосавић. У оквиру ове целине се
издвајају еколошке зоне „Куршумлија - град” и „Куршумлијска бања”.

 потенцијали у оквиру еколошке целине „Куршумлија”:

- богатство шума, минералних извора, површинских вода, богато културно-историјско
наслеђе као услов за здрав живот и развој туризма, бања и лечилишта, спорта,
рекреације, лова и риболова, коришћење воде за пиће и техничке сврхе;

- развијен бањски туризам (Куршумлијска бања) са смештајним капацитетима, спортско-
рекреативним и бањско-лечилишним садржајима као услов за одрживи економски развој
целе општине;

- очуван квалитет и капацитет животне средине и велики удео продуктивног земљишта
услов је за развој органске производње и пољопривреде;

- одсуство великих загађивања животне средине;
- саобраћајна веза са регионом.

 ограничења у оквиру еколошке целине „Куршумлија”:

- лоша комунална опремљеност сеоских подручја - непостојање канализационе мреже,
изузев у бањи, упуштање комуналних отпадних вода у неадекватне септичке јаме или
директно у водотоке,

- сеоска насеља и бања нису укључена у систем организованог прикупљања отпада што је
условило формирање дивљих, неконтролисаних сметлишта;

- недовољна искоришћеност природних ресурса (минералне воде, на првом месту);
- бањски и туристички садржаји у Куршумлијској бањи у лошем стању, неопходна обнова,
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- општински и државни путеви у лошем стању.

Мере заштите животне средине:

 обавезно је комунално и инфраструктурно опремање насеља, издвојених комплекса и
локација, у циљу спречавања загађивања земљишта, површинских и подземних вода,
могућих негативних последица и ефеката на квалитет животне средине и здравље
становништва;

 обавезно је рационално коришћење и заштита високобонитетног пољопривредног земљишта;
 обавезна је строго контролисана употреба хемијских препарата за заштиту биљака у циљу

очувања плодности земљишта и заштите земљишта од загађивања;
 препоручује се подизање пољозаштитних појасева и очување постојећих фрагмената високог

растиња у циљу спречавања еолске ерозије и разношења финих честица педолошког
покривача на пољопривредним површинама и очувања биолошке равнотеже;

 обавезна је заштита и нега шума, шумских комплекса, шумског земљишта и шумских
екосистема;

 забрањена је чиста сеча шума и неконтролисана прореда шума у циљу очувања степена
шумовитости подручја, заштите од ерозије и осталих облика деградације;

 обавезно је управљање отпадним водама, изградња канализационог система и уређаја
(постројења) за пречишћавање отпадних вода пре упуштања у реципијенте;

 у деловима грађевинских подручја насеља, грађевинском земљишту изван грађевинских
подручја (издвојене зоне, локације и пунктови), дозвољене су водонепропусне септичке јаме
капацитета према меродавним количинама отпадних вода, као прелазно решење до изградње
канализационог система за евакуацију отпадних вода и уређаја (постројења) за третман
отпадних вода;

 обавезно је укључивање сеоских насеља и бања у систем органозованог прикупљања и
одношења отпада на регионалну депонију,

 увођење примарног разврставања отпада на месту настанка, посебно у бањским центрима;
 реконструкција и уређење општинских и државних путева у складу са меродавним

оптеређењем;
 покретање поступка процене утицаја при реализацији пројеката, постројења, објеката,

технологија и радова који могу утицати на квалитет и капацитет животне средине, према
Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр.
114/2008);

Еколошка зона „Куршумлија - град” представља простор обухваћен Генералним урбанистичким
планом Куршумлије, при чему границе Плана представљају истовремено и границе еколошке зоне.
Овај простор карактеришу различите намене, садржаји, функције (зоне становања различитих
густина, индустријске зоне, радни комплекси, јавне намене и функције, зеленило, саобраћај,
комунална инфраструктура, спорт и рекреација). Животна средина на подручју ове целине је
угрожена услед недовољне инфраструктурне и комуналне опремљености (саобраћајнице у лошем
стању, недовољно развијена канализациона мрежа, дотрајале цеви, непостојање централног
постројења за пречишћавање отпадних вода, градска депонија која не испуњава минималне мере
заштите животне средине, дивље депоније).

Мере заштите животне средине:

 обавезно је поштовање прописаних урбанистичких параметара;
 обавезно је исходовање и поштовање услова надлежних органа и институција при

реализацији планираних намена, објеката, функција, садржаја, радова и инфраструктурних
система;

 обавезно је комунално и инфраструктурно опремање зона и локација, у циљу спречавања
потенцијално негативних утицаја на земљиште, подземне и површинске воде, и здравље
становништва;

 обавезно је пречишћавање свих  комуналних и осталих отпадних вода;
 обавеза је изградња уређаја и постројења за пречишћавање отпадних вода;
 обавезан је предтретман свих технолошких отпадних вода до захтеваног нивоа пре

упуштања у реципијент (канализациону мрежу или водоток);
 реконсrтукцију саобраћајница вршити тако да се обезбеди проточност саобраћајних трака и

избегне загушење саобраћаја, а ширина профила и застор буду изграђени према меродавном
оптерећењу,

 дуж саобраћајница засадити заштитно зеленило на начин који не умањује прегледност пута,
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 обавезан је избор еколошки прихватљивих енергената и технологија за производњу
енергије;

 обавезно је рационално коришћење енергије, већа употреба обновљивих извора енергије и
повећање енергетске ефикасности;

 обавезно је озелењавање и пејзажно уређење зона и локација, сагласно локацијским
условима и еколошким захтевима, уз стриктно поштовање принципа аутохтоности у зонама
заштите културних добара,

 обавезно је управљање отпадом и укључивање у регионални систем управљања отпадом,
 препорука је увођење поступка еколошке компензације у простору.

Еколошка зона „Куршумлијска бања” обухвата подручје Куршумлијске бање која се простире на
око 11km југозападно од општинског центра. На подручју ове зоне се налази више извора
термоминералне воде температуре од 14 до 68°C. Кроз Куршумлијску бању протиче река Бањска.
Постојећи туристички садржаји су у лошем стању и недовољног су капацитета. Приоритет је
проглашење бањских места, обнова постојећих и реализација нових бањских и туристичких
садржаја, промовисање бањског туризма уз поштовање принципа одрживог развоја.

Мере заштите у оквиру еколошких зона:

 детаљна валоризација простора, потенцијала и ограничења на нивоу плана нижег реда
(Плана генералне регулације);

 процена утицаја стратешког карактера на животну средину плана за Куршумлијску бању;
 вредновање еколошких зона на нивоу плана нижег реда;
 уређење и коришћење простора у складу са еколошким капацитетом;
 заштита тока и приобаља (форланда) реке Бањске од загађивања и предеоно-пејзажне

деградације;
 интеграција форланда реке Бањске у урбано ткиво бање („отварање” према реци);
 заштита изворишта термоминералних вода од потенцијалног, случајног и акцидентног

загађивања;
 рационално – одрживо коришћење термоминералне воде као природног ресурса;
 функционално повезивање са осталим еколошким целинама и зонама;
 пејзажно уређење у складу са захтевима локације, комплекса, зоне (очување аутохтоности и

дозвољеним алохтоним врстама - у складу са хортикултурним захтевима;
 заштита и очување предеоних и пејзажних вредности;
 развој спорта, рекреације и туризма;
 обавезно партерно и пејзажно уређење простора постојећих и планираних пројеката;
 обавезна су претходна истраживања терена (хидрогеолошка, инжењерско-геолошка и остала

потребна истраживања) при реализацији планираних пројеката;
 обавеза је увођење поступка еколошке компензације у простору;
 обавезан је поступак одлучивања о процени утицаја на животну средину при реализацији

планираних пројеката;
 обавезно је потпуно инфраструктурно и комунално опремање;
 обавезно је управљање отпадом;
 обавезно је управљање отпадним водама;
 обавезан је мониторинг животне средине.

Еколошка целина „Радан” је простор чије се границе поклапају са границом Просторног плана
подручја посебне намене планине „Радан” на територији општине Куршумлија. Ово подручје
представља природно добро у поступку заштите као Предео изузетних одлика „Планина Радан”, а
одликује се богатством флоре и фауне и представља највећу природну вредност општине
Куршумлија и најзначајнији туристички потенцијал. Ово је целина са прописаним мерама, условима
и режимима заштите. У оквиру ове целине издвојена је еколошка зона „Пролом бања”.

Режим заштите I степена:

 забрањује коришћење природних ресурса и изградњу објеката;
 ограничава радове и активности на научна истраживања и праћење природних процеса,

контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе, као и спровођење
заштитних, санационих и других неопходних мера у случају пожара, елементарних непогода
и удеса, појава биљних и животињских болести и пренамножавања штеточина, уз сагласност
Министарства;

 посета, која осим у научне и образовне, може бити организована и у општекултурне
рекреативне сврхе, се мора одвијати у пратњи овлашћеног лица управљача заштићеног
подручја или самостално, са посебном дозволом.
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Зона са режимом заштите II степена подразумева управљачке интервенције у циљу
рестаурације, ревитализације, презентације и укупног унапређења стања заштићених подручја.

 Дозвољена је планска и контролисана градња инфраструктуре и уређење простора за
потребе презентације природних и културних вредности (центри за посетиоце и др.) и
рекреације (објеката туристичке инфраструктуре и уређења јавних скијалишта), изградња и
реконструкција путева и комуналне инфраструктуре ради повезивања, опремања и
ревитализације сеоских насеља и презентације заштићеног природног добра, реконструкције
електропривредних, водопривредних и шумарских објеката, градња малих хидроелектрана
уз услов очувања водених екосистема и одржања физичког интегритета, тј. хидролошких
функција и изгледа водотока, градња постројења за коришћење соларне енергије у склопу
објекта, реконструкција постојећих објеката сеоских домаћинстава за потребе становања,
угоститељства и туристичког смештаја (до 12 лежаја по домаћинству) у оквиру постојећих
катастарских/грађевинских парцела, уз обавезу контролисаног елиминисања чврстог отпада
и обезбеђења санитарно безбедног прикупљања и елиминисања отпадних вода. Остала
изградња није дозвољена.

 Предвиђено је умерено повећање површина под шумом, побољшање структуре, квалитета и
здравственог стања састојина и јачање општекорисних функција шуме.

 Активности лова и риболова се ограничавају, са нагласком на гајењу и заштити ловног и
рибљег фонда. Могу се користити гљиве и биљне врсте чије је сакупљање и промет под
контролом.

 Пашњаци и природне ливаде не могу се разоравати, односно мелиорисати, а остало
земљиште (њиве, баште, воћњаци) се обрађују у складу са прописима који уређују заштиту
пољопривредног земљишта.

 Коришћење локалних изворишта површинских и подземних вода за потребе водоснабдевања
и флаширања вода захтева примену мера уређења и заштите простора према Правилнику о
зонама санитарне заштите изворишта.

 Забрањује се формирање депонија комуналног отпада, формирање нових гробаља,
закопавање угинуле стоке, испуштање опасних и штетних материја, као и вршење других
радњи које могу угрозити вредности заштићених подручја Радан планине.

 Експлоатација минералних сировина се сматра непожељном и забрањује се отварање
површинских копова, посебно техничко-грађевинског камена.

Зона са режимом III степена заштите:

 Могућ је развој мањих индустријско-занатских погона, уколико испуњавају услове заштите
природе и животне средине.

 Допуштене су изградња и реконструкција објеката за напред наведене намене уколико су
усклађене са прописаним режимима зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања.

 Дозвољена је стамбена изградња за потребе стално настањеног становништва у постојећим
грађевинским подручјима у складу са правилима утврђеним Просторним планом.

 Дозвољена је изградња за потребе пружања туристичких услуга у сеоском туристичком
домаћинству, при чему могу да се адаптирају и реконструишу постојеће куће са окућницом и
пратећим објектима или изграде нови смештајни објекти малог капацитета.

 У насељима и на локацијама са стамбеним, туристичким и економским/привредним
објектима, код којих се на било који начин могу угрозити изданске и површинске воде, мора
се обезбедити санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних
вода, што условљава: реализацију канализационих система и одговарајућих ППОВ, односно,
тамо где то није рационално ни изводљиво, изградњу и уређење непропусних септичких јама
уз организовање службе која ће се старати о њиховом пражњењу, или постављање
минипостројења за пречишћавање за индивидуалне или групне објекте,

 Мере заштите прописане за зону са режимом заштите II степена које се односе на очување
квалитета животне средине, заштиту земљишта од ерозије и експлоатацију минералних
сировина, примењују се и у зони са режимом заштите III степена.

Еколошка зона „Пролом бања” обухвата простор Пролом бање, која тренутно представља
најважнији туристички центар у општини са наглашеним делатностима и садржајима бањског
лечилишта. Природне карактеристике подручја еколошке зоне „Пролом бања” повољно утичу на
астму, хроничне болести дисајних органа, камен у бубрегу, шећерну болест и друге, и јача
свеукупну отпорност човековог организма. Лековито блато чини земљиште које се налази у околини
природних извора, а служи за лечење кожних болести, реуматских обољења и друго.

Мере заштите у оквиру еколошке зоне:
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 детаљна валоризација простора, потенцијала и ограничења на нивоу плана нижег реда
(Плана генералне регулације);

 процена утицаја стратешког карактера на животну средину плана за Пролом бању;
 вредновање еколошке зоне на нивоу плана нижег реда;
 уређење и коришћење простора у складу са еколошким капацитетом;
 заштита изворишта термоминералних вода од потенцијалног, случајног и акцидентног

загађивања;
 рационално – одрживо коришћење термоминералне воде као природног ресурса;
 функционално повезивање са осталим еколошким целинама и зонама;
 пејзажно уређење у складу са захтевима локације, комплекса, зоне (очување аутохтоности и

дозвољеним алохтоним врстама - у складу са хортикултурним захтевима;
 заштита и очување предеоних и пејзажних вредности;
 развој спорта, рекреације и туризма;
 обавезно партерно и пејзажно уређење простора постојећих и планираних пројеката;
 обавезна су претходна истраживања терена (хидрогеолошка, инжењерско-геолошка и остала

потребна истраживања) при реализацији планираних пројеката;
 обавеза је увођење поступка еколошке компензације у простору;
 обавезан је поступак одлучивања о процени утицаја на животну средину при реализацији

планираних пројеката;
 обавезно је потпуно инфраструктурно и комунално опремање;
 обавезно је управљање отпадом;
 обавезно је управљање отпадним водама;
 обавезан је мониторинг животне средине.

Еколошка целина „Селова” представља простор обухваћен границама Просторног плана подручја
посебне намене слива акумулације „Селова” за који је донета Одлука о изради. Ово подручје
одликује изузетна еколошка осетљивост, па је стога потребно дефинисати посебне мере заштите у
циљу унапређења система за водоснабдевање, заштита изворишта и обезбеђивање квалитетне воде
за пиће. У оквиру ове целине се издваја еколошка зона „Луковска бања”.

Опште мере заштите животне средине:

• земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања, у складу са
Законом о водама, морају бити заштићени од намерног или случајног загађивања и других
утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и здравствену исправност
воде;

• обавезно је дефинисати зоне заштите изворишта са прописаним режимом коришћења и
мерама којима ће се онемогућити штетно дејство на хигијенску исправност воде за пиће;

• на сливном подручју акумулације је неопходно успоставити управљање отпадним водама
кроз инфраструктурно опремање подручја – изградњу сепаратне канализационе мереже са
санитарне и атмосферске отпадне воде,

• дозвољене су искључиво водонепропусне септичке јаме у насељима и деловима насеља, као
прелазно решење до изградње канализационе мреже;

• обавезно је успостављање система мониторинга квалитета и квантитета подземних и
површинских вода сливног подручја;

• није дозвољена изградња објеката и инсталација који на било који начин могу загадити воду
или земљиште или угрозити безбедност цевовода и водопривредних објеката;

• забрањена је изградња индустријских и других објеката чије отпадне материје могу загадити
воду и земљиште (директно и индиректно), остале врсте објеката могу се градити под
условом да се у њиховом пројектовању, извођењу, редовној употреби и удесној ситуацији,
обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним
законом;

• неопходно  је успоставити организовано управљање отпадом, без могућности депоновања
отпада на сливном подручју;

• није дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на
земљишту које се користи у пољопривредне сврхе;

• забрањено је транспортовање и складиштење опасних и отровних материја;
 обавезан је поступак одлучивања о процени утицаја на животну средину за реализацију

планираних пројеката.

Еколошка зона „Луково” обухвата подручје Луковска бање – подручје Плана генералне
регулације „Луковска бања”. Зону „Луково” карактерише богатство термоминералних извора. У
Луковској Бањи постоји 28 извора и бушотина са температуром воде од 28 до 68°C. По свом саставу
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воде су благо алкалне (pH 6,5) и припадају категорији натријум-калцијум-хидрокарбонатних и
сулфидних хипертермних вода. У овој целини приоритет је заштита природних вредности, ресурса и
животне средине, одрживо коришћење свих доступних ресурса и развој бањског туризма.

Мере заштите у оквиру еколошких зона:

 уређење и коришћење простора у складу са еколошким капацитетом;
 заштита тока и приобаља (форланда) реке Топлице од загађивања и предеоно-пејзажне

деградације;
 интеграција форланда реке Топлице у урбано ткиво бање;
 заштита изворишта термоминералних вода од потенцијалног, случајног и акцидентног

загађивања;
 рационално – одрживо коришћење термоминералне воде као природног ресурса;
 функционално повезивање са осталим еколошким целинама и зонама;
 пејзажно уређење у складу са захтевима локације, комплекса, зоне (очување аутохтоности и

дозвољеним алохтоним врстама - у складу са хортикултурним захтевима;
 заштита и очување предеоних и пејзажних вредности;
 развој спорта, рекреације и туризма;
 обавезно партерно и пејзажно уређење простора постојећих и планираних пројеката;
 обавезна су претходна истраживања терена (хидрогеолошка, инжењерско-геолошка и остала

потребна истраживања) при реализацији планираних пројеката;
 обавеза је увођење поступка еколошке компензације у простору;
 обавезан је поступак одлучивања о процени утицаја на животну средину при реализацији

планираних пројеката;
 обавезно је потпуно инфраструктурно и комунално опремање;
 обавезно је управљање отпадом;
 обавезно је управљање отпадним водама;
 обавезан је мониторинг животне средине.
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5.0. Приказ варијантних решења Просторног плана
јединице локалне самоуправе Куршумлије

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

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

 услови надлежних институција у поступку израде Плана и Стратешке процене утицаја на
животну средину;

 циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа, циљеви секторских планова;
 ниво достигнутог развоја и могућности даљег одрживог развоја подручја, циљеви Просторног

плана јединице локалне самоуправе Куршумлије.

На основу вишекритеријумске анализе и вредновања, планирана је намена простора, правила
уређења и правила грађења са интегрисаним мерама заштите животне средине. За процес
имплементације Плана, прописане су смернице и мере заштите животне средине, као услов за
реализацију планиране намене. Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
разматранa су два могућа варијантна решења:

 Варијанта - I – неусвајање Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије;
 Варијанта - II – усвајање Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије и

имплементација Плана.

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

5.1. Приказ варијантног решења неусвајања Просторног плана

Плански документ представља основни инструмент управљања простором. Непостојање Плана значи
непостојање адекватних мера и услова за организовање активности у простору и његово коришћење
уз обавезне мере заштите и унапређења животне средине, прописане Стратешком проценом утицаја
као саставним делом Плана.

Прихватањем Варијанте I одржало би се постојеће стање у простору који карактеришу:

 Угрожено стање животне средине, негативни утицаји на квалитет вода и земљишта;
 Недовољна инфраструктурна и комунална опремљеност, нарочито у сеоским насељима,

стање општинских путева незадовољавајуће;
 Добре везе са ширим окружењем, близина инфраструктурних коридора од државног и

међународног значаја;
 Дотрајалост инсталација водоводног и канализационог система, хаварије на системима,

неконтролисано испуштање отпадних вода у реципијенте;
 Богато културно наслеђе са великим бројем објеката градитељског наслеђа како у граду

тако и у сеоским насељима;

Варијантно решење неусвајања Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије може
за последицу имати:

 нарушавање основног концепта дугорочног одрживог развоја и стратешких смерница развоја
општине Куршумлије;

 недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки прихватљив и одржив
начин;

 непланска реализација појединачних пројеката и делатности на локацијама, зонама и
целинама које не испуњавају претходне услове заштите простора и животне средине;

 појаву неконтролисане и непланске градње, што неминовно доводи до деградације,
пејзажних и природних вредности на подручу Плана и у окружењу;

 потенцијално угрожавање квалитета ваздуха, вода, земљишта, здравља становништва;
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 неадекватна заштита и презентација природних и културних добара;
 непоштовање Планом предвиђених и систематизованих, обавезујућих смерница и мера за

уређивање подручја;
 нерационално коришћење и деградација природних ресурса и предеоних вредности

подручја;
 непоштовање мера обавезног инфраструктурног и комуналног опремања и уређења;
• недовољна и неадекватна комунална и инфраструктурна опремљеност појединих делова

подручја;
• непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из планова на

вишем хијерархијском нивоу.

5.2. Приказ варијантног решења усвајања и имплементације
Просторног плана

Циљ израде Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије је дефинисање планских
решења за даљи одрживи развој општине, заштиту природних вредности (ваздуха, воде, земљишта,
биљног и животињског света, биодиверзитета), одрживо коришћење природних ресурса, посебно
необновљивих и тешко обновљивих, ревитализацију деградираних локација и зона, заштиту
животне средине, презентацију и одрживо коришћење културних добара и заштиту простора у
целини. У Просторном плану извршена је свеобухватна анализа подручја, положај и значај, стање
подлога, статус земљишта, постојеће структуре, стање инфраструктурне и комуналне опремљености,
предности, потенцијали, могући ограничавајући фактори и услови надлежних институција. Дата је
анализа и процена развојних могућности за основне поставке Плана.

Прихватањем Варијанте II стварају се се услови за побољшање квалитета живота, уз спровођење
мера очувања животне средине просписаних Планом и Стратешком проценом утицаја.

Усвајање Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије представља варијантно
решење којим се стварају услови за:

• одрживи развој на основама заштите и одрживог коришћења простора, природних и
створених вредности и животне средине;

• рационалну организацију и уређење простора у границама планираних и утврђених
грађевинских подручја;

• очување еколошког интегритета, регенеративног и апсорпционог капацитета простора;
• фазно инфраструктурно и комунално опремање и уређење подручја Плана;
• заштиту природне и животне средине, (заштиту од аерозагађивања, загађивања подземних и

површинских вода, земљишта, акумулација за водоснабдевање, заштиту термоминералних
извора, заштиту од прекомерне буке);

• адекватну заштиту и презентацију културног наслеђа и природних добара;
• заштиту здравља становништва;
• управљање свим генерисаним врстама отпада и отпадних вода;
• дефинисање мера заштите за хијерархијски ниже нивое, које ће се оперативно пројектовати

и спроводити у процесу имплементације Плана израдом стратешких процена утицаја за
планове нижег хијерархијског нивоа;

• дефинисање мера заштите при реализацији појединачних пројеката у границама Плана уз
обавезну процену утицаја на животну средину, пројектовање и спровођење мера заштите,
мера управљања акцидентом и контрола стања животне средине;

• оргаизовање праћења стања животне средине (мониторинг);
• имплементирање обавезујућих смерница прописаних планским документима вишег

хијерархијског нивоа;
• укључивање јавности у процес планирања и доношења одлука везаних за развој предметног

подручја.
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6.0. Смернице за ниже хијерархијске нивое

Спровођење Просторног плана и Стратешке процене утицаја представља остваривање планираних
активности и обавеза након усвајања Плана. У овом поступку потребно је дефинисати планска
документа нижег реда која ће се израђивати на основу Плана, приоритетне активности у поступку
спровођења  као и органе и институције које ће бити одговорне за спровођење.

Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлије представља плански основ којим се
дефинише разрада на нижим хјерархијским нивоима кроз израду планова генералне и детаљне
регулације за оне зоне и целине у којима постоји потреба за изградњом уређењем и заштитом.

Дефинисање смерница за ниже хијерархијске нивое прати обавеза израде Стратешке процене
утицаја за све планове и програме у складу са Законом, као и обавеза одлучивања о изради
Стратешке процене утицаја за све планове чија је израда дефинисана планским документом вишег
реда, а којима се предвиђају одређене промене у простору које могу имати утицаја на квалитет
животне средине.

Разраду на нижим хјерархијским нивоима прати и израда Студије о процени утицаја на животну
средину, за све Пројекте који се планирају и изводе, као и за постојеће Пројекте који су
реализовани у претходном периоду, а за које је предвиђен поступак процене утицаја на животну
средину у складу са Законом.

Обавезне смернице Стратешке процене утицаја Просторног плана јединице локалне
самоуправе Куршумлија за израду просторних и урбанистичких планова нижег
хијерархијског нивоа:

 Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлије садржи смернице за намену
површина, мрежу насеља, мрежу линијске и комуналне инфраструктуре, развој делатности и
услове за одрживи и равномерни развој територије, у складу са смерницама Стратешке
процена утицаја Плана на животну средину (Извештај о стратешкој процени утицаја), а која
је саставни део Просторног плана;

 За израду Плана генералне регулације Куршумлија обавезна је процена утицаја стратешког
карактера и израда Стратешке процене утицаја на животну средину;

 За израду Плана генералне регулације Пролом бање обавезна је процена могућих утицаја
стратешког карактера и израда Стратешке процене утицаја

 За израду Плана генералне регулације Куршумлијске бање обавезна је процена утицаја
стратешког карактера и израда Стратешке процене утицаја на животну средину;

 За израду Плана детаљне регулације Ђавоља Варош обавезна је процена утицаја стратешког
карактера и израда Стратешке процене утицаја на животну средину;

 За израду планова детаљне регулације којима се врше значајне промене у простору
(инфраструктурни коридори, комунални објекти, промена намене постојећих подручја
посебне намене, уређивање и експлоатација изворишта термоминералних вода и
експлоатација осталих минералних сировина и ресурса), обавезна је израда Стратешке
процене утицаја Плана, због значајних промена у простору, утицаја и негативних ефеката по
животну средину, предеоно-пејзажне вредности, биодиверзитет, заштићена природна и
културна добра и здравље становништва;

 Смернице и мере заштите простора и животне средине Стратешке процене утицаја Плана су
обавезујуће и представљању саставни део Плана за који се врши процена стратешких
утицаја на животну средину;

 Реализација планираних пројеката (објеката, постројења, технологија, инфраструктурних
система, објеката и површина, извођење радова и активности у простору), а који
представљају промене у простору са потенцијално штетним утицајима и негативним
ефектима у животној средини, обавезан је поступак процене утицаја на животну средину;

 Поступак процене утицаја на животну средину обавезан је за све пројекте – објекте,
постројења, технологије, инфраструктурне и комуналне системе и објекте и радове, изворе
потенцијалног угрожавања животне средине (загађивање ваздуха, вода, земљишта, појава
буке), деградације природних предела и пејзажних вредности, осталих природних вредности
и ресурса, природних и културних добара и биодиверзитета;

 Мониторинг животне средине (мониторинг систем за контролу стања квалитета ваздуха,
површинских и подземних вода, земљишта и буке, управљања отпадом и комуналне
хигијене) је обавезан, у складу са важећом законском регулативом и представља услов за
одрживи развој подручја Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије;
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 Смернице Стратешке процене утицаја су обавезујуће у поступку имплементације Просторног
плана јединице локалне самоуправе Куршумлије, односно у поступку израде хијерархијски
планова нижег реда (планова генералне регулације, планова детаљне регулације) и
поступку директне примене одредби Просторног плана јединице локалне самоуправе
Куршумлије за зоне и целине за које није предвиђена израда планова нижег реда у поступку
издавања локацијске и грађевинске дозволе, у складу са важећим планом и законском
регулативом;

 Обавезан је мониторинг и контрола над спровођењем обавезујућих смерница Стратешке
процене утицаја Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије;

Обавезне смернице Стратешке процене утицаја Просторног плана јединице локалне
самоуправе Куршумлија за делове за које се неће радити урбанистички планови нижег
хијерархијског нивоа:

 Процена утицаја на животну средину обавезна је за све пројекте - потенцијалне изворе
загађивања животне средине и угрожавања њеног квалитета и капацитета;

 Носилац пројекта за који се захтева поступак процене утицаја је у обавези да исти спроведе
у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
135/04 и 36/09);

 Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за исходовање дозволе
или одобрења за извођење пројекта (изградња, промена технологије, промена делатности и
остале активности у простору);

Приоритетне активности и пројекти из области животне средине

 доношење (усвајање) Локалног еколошког акционог плана;
 израда Локалног интегралног катастра загађивача;
 доношење Програма за заштиту животне средине;
 доношење локалне нормативе за животну средину, у складу са надлежностима;

Учесници у имплементацији

Влада Републике Србије:

 доноси програм мониторинга животне средине за период од две године;
 дефинише критеријуме за утврђивање мерних места, методологију, индикаторе, рокове;
 утврђује врсте емисија;
 прописује вођење информационог система о животној средини;

Ресорно Министарство:

 прописује услове за вођење информационог система о животној средини;
 прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача;
 прописује услове за овлашћене организације и предузећа;

Агенција за заштиту животне средине:

 води евиденцију, чува податке монитоинга животне средине;
 води информациони систем;

Општина Куршумлија:

 доноси програм мониторинга животне средине, који мора бити сагласан програму који доноси
Влада;

 доноси Локални план управљања отпадом;
 доноси Локални еколошки акциони план;
 доноси локална еколошка нормативна акта;

Надлежни орган за животну средину:

 једанпут у две године подноси Скупштини општине извештај о стању животне средине;
 успоставља хијерархијску сарадњу органа, у складу са надлежностима;
 обезбеђује одлучивање о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину за

Планове и Програме;
 обезбеђује одлучивање и спроводи поступак процене утицаја на животну средину за

планиране пројекте (објекте, постројења, технологије, радове, инфраструктурне коридоре,
комуналне системе, објекте и површине);
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 израђује и доноси Локални регистар извора загађивања животне средине (према
методологији за израду локалног регистра извора загађивања и методологији за врсте,
начине и рокове прикупљања података), а који води надлежни орган јединице локалне
самоуправе у циљу праћења квалитативних и квантитативних промена у животној средини и
предузимања мера заштите у животној средини;

 израђује Интегрални катастар загађивача - потребан документ који садржи податке о
изворима, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух и
воде, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада је обавезан
документ за сва правна и физичка лица којa својом активношћу загађују животну средину, у
складу са важећом регулативом;

 у оквиру своје надлежности обезбеђује мониторинг животне средине - континуирану
контролу и праћење стања животне средине у складу са свим посебним Законима и
успоставља сарадњу са надлежним органима ресорних Републичких институција.
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7.0. Програм праћења стања животне средине

Реализација планских решења одвијаће се у дужем временском периоду и по правилу доводи до
одређених промена у простору и животној средини. Да би се вршило праћење промена на
подручју плана, непоходно је вршити систематско мерење, испитивање и оцењивање стања
животне средине како би се омогућила заштита здравља људи, природних и створених вредности
на подручју плана.

Циљеви праћења стања животне средине на подручју плана су:

• Заштита здравља становништва;
• Очување квалитета ваздуха;
• Заштита површинских, подземних вода, водоакумулација и земљишта;
• Обезбеђивање квалитетне воде за пиће;
• Заштита и очување постојећих екосистема;
• Стварање услова за оцењивање стања животне средине на подручју Плана на основу

резултата мерења.

Локална самоуправа – општина Куршумлија доноси Програм праћења стања животне средине
који обухвата:

 Контролу квалитета ваздуха;
 Контролу квалитета површинских и подземних вода;
 Контролу квалитета земљишта;
 Контролу нивоа буке.

Мониторинг квалитета ваздуха врши се у циљу утврђивања концентрација загађујућих
материја у ваздуху. Праћење квалитета ваздуха врши се на основу података добијених са
државне и локалне мреже мерних станица као и са мерних места за фиксна мерења. Мерна места
за праћење квалитета ваздуха на подручју Плана одређује Јединица локалне самоуправе.
Одређивање макролокација за фиксна мерења врши се тако да:

 буду обухваћене зоне у којима се очекују највеће концентрације загађујућих материја,
као и друга подручја која су репрезентативна за општу изложеност становништва,

 добијени подаци буду реперезентативни за шире окружење,
 на основним урбаним локацијама да на њега утичу сви извори који се налазе у правцу

дувања доминантног ветра,
 на руралним локацијама да не буду под утицајем агломерација и индустријских

постројења која су удаљена мање од 5 km,
 на локацијама где се оцењује утицај индустријских извора, најмање једно мерно место за

узимање узорка одређује се у правцу дувања доминантног ветра од извора загађења и то
у најближој стамбеној зони,

 буду удаљене 20 km од насеља или више од 5 km од индустрије путева изграђених
подручја за узимање узорака у циљу заштите вегетације и природних екосистема.

Носиоци Пројеката – Оператери у обавези су да врше праћење емисије загађујућих материја у
ваздух.

Мониторинг квалитета вода врши се у циљу оцењивања квалитета вода водотокова. Мерење
концентрације штетних материја вршиће се у водама река Топлице, Косанице, Бањске и њихових
притока, у зонама у којима долази до испуштања комуналних, технолошких и осталих отпадних
вода.

Контрола квалитета воде вршиће се на изворишту водоснабдевања ради оцене исправности воде
за пиће, за потребе водоснабдевања и рекреације грађана.

Оператери постројења чији рад доводи до продукције технолошких отпадних вода, у обавези су
да врше мерења квалитета воде у реципијенту и да податке достављају надлежном органу.
Мрежа мерних места за појединачне пројекте део је мотниорске мреже општине Куршумлија.

Мониторинг квалитета земљишта врши се ради утврђивања присуства и количине опасних и
штетних материја у земљишту и водама које се користе за наводњавање пољопривредних
површина. Мерење количине опасних и штетних материја врши се у непосредним окружењима
индустријских посторојења, депонија отпада, зона интензивне пољопривредне производње.
Надлежни орган може прописати посебна мерења на местима за које се накнадно утврди да
постоји могућност контаминације земљишта изазваног радом Оператера.

Мониторниг нивоа буке врши се у стамбеним зонама, у зонама за спорт и рекреацију које се
налазе у непосредним близинама великих саобраћајних праваца и индустријских постројења.
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Индикатори праћења стања

Индикатори праћења стања представљају инструмент за сагледавање и оцењивање стања
животне средине и улазне податке на основу којих се прати стање животне средине, врши
процена могућих утицаја и дефинишу обавезне мера заштите.

Табела бр. 12 Индикатори праћења стања животне средине

Индикатори

Ваздух Концентрација:
 сумпор диоксида,
 азот диоксида и оксида азота,
 суспендованих честица (PM10, PM2.5),
 олова,
 бензена,
 угљен
 моноксида,
 приземног озона,
 арсена, калијума,
 живе,
 никла, бензо(а)приена
 чађи

Воде Хемијска поторшња кисеоника
Суспендоване материје
Биолошка потрошња кисеоника
pH вреднсот
Температура воде
Укупан број колиформних организама

Земљиште Kонцентрација опасних материја:
 Кадмијум
 Олово
 Жива
 Арсен
 Хром
 Никл
 Флуор

Kонцентрација штетних материја:
 Бакар
 Цинк
 Бор

Бука Ниво буке у животној средини

Права и обавезе надлежних органа

Обавезе надлежних органа Општинске управе општине Куршумлија су да:

 усвоји локалну регулативу (нормативна акта) из области контроле и мониторинга стања
животне средине;

 изради Програм за систематско праћење стања животне средине на територији општине у
складу са важећом законском регулативом;

 обезбеди локације за постављање мерних станица и узимање узорака;
 успостави мониторинг у границама Плана и формира локалну мониторску мрежу;
 ангажује овлашћену институцију која ће вршити континуална као и повремена мерења, а

податке добијене са мерних места доставати надлежном органу локалне самоуправе;
 надлежни орган је у обавези да податке добијене праћењем стања животне средине на

подручју Плана доставља Агенцији за заштиту животне средине;
 омогући доступност информација о животној средини;
 изради план поступања у случају појаве неочекиваних негативних утицаја и врши

обавештавање јавности у случају прекорачења граничних вредности;

Оператер сваког извора загађења у обавези је да:

 надлежном органу достави податке о стационарном извору загађивања и свакој његовој
промени;

 обезбеди редован мониторинг емисије и да о томе води евиденцију;
 обезбеди континуална мерења емисије ако за то постоји обавеза самостално, путем

аутоматских уређаја за континуално мерење;
 води евиденцију о обављеним континуалним мерењима са подацима о мерним местима,

резултатима и учесталости мерења и достави податке једном у три месеца и достави
мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја;

 обезбеди контролна мерења емисије преко овлашћених организација, ако мерења
емисије не обавља самостално;
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 обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног (акредитованог)
правног лица два пута годишње уколико не врши континуални мониторинг, а податке
достави надлежном органу;

 поставе уређаје за мерење количине отпадних вода које се испуштају у реципијент и да
извештај о извршеним мерењима квартално достављају јавном водопривредном
предузећу, министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за
животну средину;

 испитују квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да обезбеде редовно
функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде дневник њиховог
рада;

 врше испитивање количине опсаних и штетних материја у земљишту уколико постоји
могућност загађења земљишта редовним радом Пројекта.
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8.0. Опис примењених метода и указивање на тешкоће и
недостатке и приказ начина одлучивања

8.1. Приказ примењене методологије

Основни методолошки приступ израде и генерални садржај Стратешке процене утицаја на
животну средину дефинисан је Законом о Стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС” бр. 135/04 и 88/10). За поступак процене утицаја и израду Стратешке процене
утицаја (Извештаја о стратешкој процени) Просторног плана јединице локалне самоуправе
Куршумлије на животну средину, коришћена је методологија процене животне средине „Rapid
Urban Environmental Assessment” са елементима еколошког вредновања за просторни и урбани
развој „Mev Urban Environmental Assessment” модел:

 прикупљање информација и података о простору и успостављање анализе „нултог
стања”,

 вредновање стања према могућим, очекиваним и процењеним утицајима,
 приказ и процена утицаја предложених варијантних решења,
 дефинисање мера заштите животне средине и програма мониторинга,
 интеграција и имплементација смерница стратешке процене утицаја у План.

Примењена методологија заснована је на вредновању животне средине у границама захвата
Плана, процени стања регионалног, републичког и глобалног значаја („Mev Urban Environmental
Assessment”). Ток процене стања животне средине за подручје Плана, представљен је проценом
постојећег статуса, стања и вредности животне средине у анализираним границама на основу
чега је дата еколошка матрица са смерницама за просторно-еколошко планирање. Процена
утицаја плана на животну средину извршена је према могућим утицајима на:

 природне карактеристике,
 предеоне вредности
 створене вредности,
 урбанистичке услове и параметре.

Полазни критеријуми за одређивање могућих карактеристика утицаја су:

 просторни обухват утицаја,
 вероватноћа појаве потенцијално негативних утицаја,
 трајање, учесталост и могућност понављања утицаја,
 могућност међусобног заједничког деловања више различитих утицаја из једног или више

извора.

За процену ризика по стање осетљивих и повредивих целина, зона, објеката и медијума животне
средине и здравље становништва, коришћене су и методе дате у препорукама и упутствима
Светске здравствене организације (WHO).

8.2. Тешкоће приликом израде Стратешке процене утицаја на
животну средину

У процесу израде Стратешке процене утицаја Просторног плана јединице локалне самоуправе
Куршумлије, за оцену стања животне средине извршена је процена, на основу увида на терену,
услова надлежних институција, постојеће просторно-планске и урбанистичке документације,
природних карактеристика просторне целине, као и података студијске, пројектне и друге
доступне документације.

У процесу израде Стратешке процене утицаја Плана успостављена је сарадња са
заинтересованим органима и организацијама, овлашћеним институцијама за мониторинг животне
средине, надлежним органом за животну средину. Посебна сарадња је успостављена са тимом
обрађивача Плана, у циљу имплементације обавезујућих смерница и мера заштите простора и
животне средине још у фази израде Концепта Плана.
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8.3. Приказ начина одлучивања за избор предложеног Плана

У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11)
донета је Одлука о изради Просторног плана општине Куршумлија (број I-350-79/2009 од
27.11.2009. године) чији је саставни део Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну
средину Просторног плана општине Куршумлија (број I-350-79/2009, члан 4. од 27.11.2009.
године).

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

Стратешка процена утицаја Плана на животну средину је важан процес и документ из
следећих разлога:

• простор вреднује са аспекта одрживог развоја - заштите животне средине и економски
прихватљивог развоја;

• постор вреднује са аспекта спречавања конфликата и грешака у простору, избегавања
непотребних трошкова и самим тим представља инструмент превентивне заштите још у
фази израде планског документа;

• даје смернице, мере и услове за еколошко-економски оправдано, одговорно,
прихватљиво, развојно, одрживо планирање и управљање простором;

• обрађивачима Плана даје потребне податке, информације о стању и могућностима у
простору, потенцијалима и ограничењима, могућим конфликтима и друге важне податке о
животној средини;

• даје матрицу са обавезујућим смерницама и мерама, препорукама и условима за ниже
хијерархијске нивое;

• прописује нивое процене утицаја за планове (ГУП, планове генералне и планова детаљне
регулације) и пројекте (објекте, постројења, технологије, радове и активности у
простору);

• даје приказ процене стања према поставкама планираног развоја и даје механизме
контроле кроз обавезујуће смернице, мере и услове заштите и унапређења стања
животне средине и правила уређења и грађења;

• омогућава да се дугорочним управљањем и контролом реализације планираног развоја
могу узети у обзир импликације планских решења на природне вредности, ресурсе и
животну средину, природна и културна добра у Плану.

Процена Плана са еколошког аспекта је важна за доношење планских одлука на свим нивоима, а
нарочито за одлучивање о заштити животне средине, јер:

 дефинише процедуре одлучивања;
 дефинише процедуре за све фазе планирања и све хијерархијске нивое, за реализацију

планираних намена и појединачних пројеката;
 дефинише процедуре заштите и мониторинга животне средине;

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

На стратешком нивоу, на нивоу Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије,
процењени су потенцијални утицаји планираних намена и ефекти на животну срдину, укључена
је јавност и заинтересоване институције у процес одлучивања, а приликом доношења коначне
одлуке биће узети у обзир добијени резултати и укључени у Извештај о Стратешкој процени
утицаја Плана.

На основу вредновања Нацрта Плана процењује се да планиране намене и имплементација
Плана неће импликовати битне неповољне, еколошки неприхватљиве ефекте по природне
вредности и животну средину, а који се не могу контролисати. Такође, разраду Просторног плана
пратиће обавеза или одлучивање о потреби израде Стратешке процене утицаја сваког плана
посебно, а реализација пројеката на основу плана нижег реда или директно на основу
Просторног плана је условљена проценом утицаја на животну средину и мерама заштите на
нивоу појединачних пројеката. На тај начин је обезбеђено да систем процене животне средине
постане ефикасно правило у планирању простора у границама Плана, а самим тим и у процесу
имплементације Плана. Полазећи од циља интеграције секторског и урбанистичког планирања
простора, у контексту одрживог развоја, задатак процене стратешких утицаја Плана на животну
средину је:

 Утврђивање степена прихватљивости планских решења са аспекта одрживог развоја,
потенцијалног угрожавања, загађивања и деградације животне средине, угрожавања
здравља становништва и корисника простора, вероватноћу појаве дугорочних и
дуготрајних, кумулативних, синергетских утицаја и ефеката и могућих акцидената;

 Процена стања животне средине према поставкама развоја и обезбеђивање механизама
контроле кроз услове, мере и правила уређења и грађења, како би се у дугорочном
управљању развојем подручја узеле у обзир импликације планских решења на природне
вредности, животну средину и здравље становништва;



Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
Просторног плана јединице локалне самоуправе Куршумлије

ECOLogica Urbo 71

 Утврђивање обавезе израде или одлучивања о изради стратешке процене утицаја
планова на животну средину;

 Утврђивање обавезне Процене утицаја на животну средину за планиране пројекте -
могуће изворе утицаја, угрожавања и загађивања животне средине;

 Утврђивање обавезе прикупљања информација и података о стању животне средине
(база података), како би се проценили ефекти планских решења на животну средину,
утврдио степен и ниво потребног и обавезног мониторинга животне средине у поступку
имплементације Плана и реализације планираних намена и пројеката;

 Укључивање заинтересованих органа и организација у поступку процене планова и
процене пројеката;

 Укључивање јавности и појединаца у процесе одлучивања у поступку процене планова и
процене пројеката;

Стратешка процена утицаја је интегрисана у Просторни план јединице локалне самоуправе
Куршумлије у поступку израде Плана, а у циљу заштите природних вредности и животне
средине, као и оптимизације управљања простором и ресурсима, како би се планиране намене,
објекти и садржаји реализовали на одржив и еколошки прихватљив начин. Најбоље понуђена
варијанта са еколошког аспекта је реализација планиране намене, мреже насеља, линијске и
комуналне инфраструктуре дате у Просторном плану, уз обавезне мере за:

• очување интегритета и еколошког капацитета простора,
• заштиту природних вредности (квалитета ваздуха, површинских и подземних вода,

изворишта водоснабдевања, пољопривредног земљишта, шума, разноврсности живог
света, укупан диверзитет подручја),

• подстицање одрживог и равномерног економског развоја подручја,
• заштиту и унапређење животне средине,
• обавезно учешће локалне самоуправе и локалних заједница,
• обавезно стручно учешће надлежних институција и овлашћених органа и организација у

имплементацији Плана, реализацији планираних намена, пројеката и активности у
простору и спровођењу мониторинга животне средине.

Стратешка процена утицаја Просторног плана јединице локалне самоуправе
Куршумлије (Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину)
представља саставни део Просторног плана.

Услови заштите животне средине прописани Стратешком проценом утицаја су саставни део
Локацијске дозволе.
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