ПЛАН УПРАВЉАЊА
ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ
(ESMP) ЗА ОПШТИНУ КУРШУМЛИЈА –
РЕКОНСТРУКЦИЈА БИОСКОПА У КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР

УВОД
Обнова
биоскопа
у
Куршумлији
и
његова
реконструкција у Културни центар део је пројекта
„Партнерство за локални развој“ и покренула га је
Влада Србије у сарадњи са Европском инвестиционом
банком (ЕИБ).
Циљ пројекта је побољшање квалитета живота становника
општине Куршумлија. Поправка и побољшање јавних зграда
продужиће економски век ових зграда и побољшати
пружање услуга локалне управе. Посебна пажња биће
посвећена осигурању инкорпорације мера енергетске
ефикасности.

КОНТЕКСТ ПРОЈЕКТА
Становништво према
старосним групама

Република Србија је потписала Финансијски
уговор са Европском инвестиционом
банком (ЕИБ) под називом ,,Партнерство за
локални развој” 15. априла 2019. године.
Министарство државне управе и локалне
самоуправе (Министарство или МДУЛС) je
дефинисано као Промотер пројекта.

Министарство
ће
подржати
локалне
самоуправе
у
поправљању
постојеће
инфраструктуре и побољшању квалитета
пружања услуга на локалном нивоу, чиме се
побољшава квалитет живота на локалном
нивоу
заједнице
и
смањује
одлив
становништва.

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ И ЊЕГОВ СОЦИЈАЛНИ УТИЦАЈ
Одређени делови пројекта могу да утичу на животну средину
и друштво:
 Фаза изградње;
 Фаза коришћења.
Мере заштите животне средине и друштва, и праћења (мере
учинковитости по питању животне средине и друштва) биће
укључене у План управљања заштитом животне средине и
друштвом (ПУЗЖСД) – фаза изградње и коришћења.

ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА
Предмет пројекта је обнова биоскопа и његовa реконструкција у
Културни центар.
Стара зграда је рађена у зиданом систему, са дрвеном плафонском
конструкцијом – конструктивним системом карактеристичним за
време када је објекат рађен. Главни конструктивни елементи –
темељи и носећи зидови су у добром стању, али је кровна
конструкција дотрајала.
Предвиђена реконструкција биоскопа се ради, ради побољшања
функционалности зграде увођењем новог и реорганизацијом
постојећег простора, као и обезбеђивањем оптималног и безбедног
рада за запослене и будуће кориснике.

ОПИС ПРОЈЕКТА ЗАСНОВАН НА
ДОСТУПНОЈ ПРОЈЕКТНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Постојећом техничком документацијом се предвиђа:
 проширење улазног хола => стварање простора за мали кафе
бар и вишенаменску салу, билетарницу и гардеробер за
посетиоце
 проширена позоришна сцена
 реновиране просторије запослених
 зидови надограђени и ојачани
 дрвени кров замењен челичном конструкцијом
 површине за пешаке и за моторизоване кориснике
 две гараже у оквиру објекта

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ
Планирана је обнова биоскопа - К.О. Куршумлија,
број КП 5093, улица Палих бораца 27, Куршумлија.
Постојећа зграда биоскопа налази се у
централном делу града Куршумлије у улици Палих
бораца број 27, на катастарској парцели број 5093
КО Куршумлија. Парцела покрива земљиште
површине 1779 m2, од чега сама зграда заузима
405m2. Постојећа зграда биоскопа је једноспратна
(приземље и спрат над једним делом приземља),
категорија зграде В, класификациона шифра
126102. Објекат је у лошем стању и тренутно се
не користи.

ОСНОВНИ УСЛОВИ ПРОЦЕЊЕНИ
ТОКОМ ИСТРАЖИВАЊА
Утицаји на животну средину и друштво ће представљати
последицу присуства радне снаге и грађевинске
механизације, као и природе грађевинских радова на
локацији, који су ограничени на подручје извођења
грађевинских радова и околину.
Типови утицаја на животну средину и друштво су
ограничени, краткотрајног и локалног су карактера
(односно утицаји на животну средину и друштво су
директно везани за активности изградње и коришћења).

СОЦИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ БИОСКОПА
– КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ => место културних, економских,
друштвених и других активности, важних за заједницу у којој
се налази.
При пројектовању Културног центра се мора водити рачуна о:
 друштвеном аспекту (жеље посетилаца, тенденције у
потрошњи, њихову безбедност и сигурност),
 квалитету архитектонско – урбанистичког решења,
 економској добити.

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ (ЊЕНИХ АСПЕКАТА) И ДРУШТВОМ ЗА
ФАЗУ РАДОВА
Детаљан план ублажавања утицаја на животну средину и друштво приказан је у оквиру
Прилога 1 Плана управљања животном средином и друштвом.
УПРАВЉАЊЕ

УТИЦАЈ

МЕРЕ

ВАЗДУХ

Привремено загађење ваздуха, као резултат појаве
прашине.
може да изазове здравствене проблеме, посебно
код рањивих група, као што су деца и стари

Прскање водом је основни метод контроле
прашине.

Привремено повећање нивоа буке и вибрација

Стриктно поштовање Плана за управљање
заштитом животне средине и друштвом

Привремено стварање отпада (акумулирања
грађевинског отпада, шута)

Збрињавање грађевинског отпада и других
врста отпада.

Грађевински радници могу бити изложени
негативним утицајима услед опасног радног
окружења

-

БУКА И
ВИБРАЦИЈЕ
ОТПАД

БЗР

БЕЗБЕДНОСТ
СТАНОВНИШТВ
А И УТИЦАЈ НА
ДРУШТВО

Генерисање
честица и прашине.
Секундарно: производња NOx, CO2, CO, SO2.

Информираност радника
Коришћење опреме
Дозволе за управљање опремом и
осигурање
Препоруке Агенције за БЗР

Имплементација мера за смањење емисија

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ДРУШТВОМ ЗА
ФАЗУ КОРИШЋЕЊА
Детаљан план ублажавања утицаја на животну средину и друштво приказан у оквиру
Прилога 1 Плана управљања животном средином и друштвом.

УТИЦАЈ

МЕРЕ

Трошење природних ресурса. Стварање
отпадних вода.

Праћење утрошка воде и спровођење мера
за смањивање утрошка воде.

ТЕМПЕРАТУРА

Утицај грејања и хлађења објекта на
запослене и посетиоце.

Подешавање уређаја за вентилацију и
климатизацију на одређену температуру.

ОТПАД

Стварање, гомилање и потенцијално
загађење отпадом.

Имплементација плана управљања отпадом.

Трошење природних ресурса (различите
врсте енергије: осветљење, електрични
уређаји, итд...)

Рационално трошење енергије и
спровођење мера уштеде електричне
енергије

Због новонасталих културних и
социјалних активности обратити пажњу
на мере против COVID-19.

Ношење личне заштите (маске), одржавање
прописаног растојања, дезинфекциона
средства за руке на улазу у Културни центар.

УПРАВЉАЊЕ
ВОДА И ОТПАДНЕ ВОДЕ

ПОТРОШЊА ГОРИВА И
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
БЕЗБЕДНОСТ
СТАНОВНИШТВА И
УТИЦАЈ НА ДРУШТВО

ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Циљ израде Плана је идентификација отпада,
успостављање токова отпада, примена начела
хијерархије
отпада, успостављање
мера
за
рециклажу отпада, као и спровођење мера заштите
животне средине и здравља људи.
Потребно је у оквиру центра доносити одлуке у
области заштите и очувања животне средине које дају
највећу добит или најмању штету за животну средину
у
целини,
уз
прихватљиве
трошкове
и
профитабилности,
како
дугорочно,
тако
и
краткорочно.

ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ
ВОДАМА

Циљ овог Плана јесте да предвиди услове за адекватно управљање
отпадним водама насталим у пројектном подручју за време
изградње, али и након отварања Културног центра, тј. у периоду
коришћења објекта.
У току фазе изградње потенцијална загађења у току експлоатације
објекта су углавном ограничена на акциденте.
У фази коришћења објекта ће бити генерисане санитарне отпадне
воде које ће бити испуштане у градску канализацију. Пројектном
документацијом је предвиђено каналисање и адекватан третман
евентуалних хаваријских вода из гараже.

ПЛАН УПРАВЉАЊА БУКОМ
Гранични нивои буке који ће настајати на локацији („Сл. Гласник РС“, бр. 75/2010)
Намена простора

Ниво буке у dB (A)
за дан и вече

за ноћ

1.

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

50

40

2.

Туристичка подручја, кампови и школске зоне

50

45

3.

Чисто стамбена подручја

55

45

4.

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

60

50

5.

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

65

55

6.

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

ПЛАН УПРАВЉАЊА БУКОМ
Мере управљања буком
 минимизирање емисија буке
 пригушивачи звука за машине
 радни сати ће се стриктно поштовати

Ублажавање привремених ефеката
 планирање активности багера
 бушење употребом хидрауличке методе
 избегавање утицаја грађевинског саобраћаја
на буку

ПЛАН УПРАВЉАЊА ПРАШИНОМ
План управљања прашином обухвата:
 обавезу да ће се сви запослени (грађевинско и оперативно
особље), придржавати упутстава према Плану управљања, које
ће обезбедити да се испоштују све еколошке одговорности;
 мониторинг ситуације на терену;
Током фазе изградње пројекта доћи ће до стварања прашине
активностима као што су:
 кретање лаких / тешких возила;
 бушење.
Утицаји који ће се појавити у мањој мери укључују:
 смањену визуелну угодност;
 минималан ризик по здравље људи.

ПЛАН РЕАГОВАЊА У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
Овим планом се утврђује начин брзог деловања и усклађених
поступака у случају опасности, а лице за БЗР је одговорно за ову
процедуру.
Потенцијалне ванредне ситуације које се могу десити током
реализације пројекта су:
 Пожар;
 Експлозија;
 Саобраћајни удеси;
 Акцидентна изливања, итд.
Листа потенцијалних ванредних ситуација ће бити ажурирана по
потреби, у случају увођења нове опреме, реализације нових
активности у оквиру пројекта или других околности.

УКЉУЧИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА
ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА, КОНСУЛТАЦИЈЕ И
УЧЕШЋЕ
Главни циљеви ангажовања заинтересованих страна су:
 адекватно и правовремено информисање лица која су угрожена или потенцијално
угрожена самим пројектом, или која могу имати интерес за пројекат ("друге
заинтересоване стране") или која имају утицај на пројекат. Осигурати тим групама
такве форуме и могућности да изразе своју забринутост и мишљења,
 благовремено примање коментара, тако да се могу узети у обзир током процеса
доношења одлука,
 ефикасна комуникација и сарадња која олакшава подршку заједници у целини, и
 ефикасни механизми за жалбе и решавање броја предмета упућених судским
органима.
Детаљан план укључивања заинтересованих страна, као и опис жалбеног механизма
приказани су у Прилогу 5 Плана управљања животном средином и друштвом.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ

