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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Стратешка процена утицаја на животну средину (СПУ) јесте вредновање потенцијално
значајних утицаја планова и програма на животну средину (тзв. Процена
територијалних утицаја) и одређивање мера превенције, минимизације, ублажавања,
ремедијације или компензације штетних утицаја на животну средину и здравље људи.
Применом СПУ у планирању, отвара се простор за сагледавање насталих промена у
простору и уважавање потреба предметне средине. У оквиру ње се све планом
предвиђене активности критички разматрају са становишта утицаја на животну
средину, након чега се доноси одлука да ли ће се приступити реализацији плана и под
којим условима, или ће се одустати од планираних активности. Планирање подразумева
развој, а стратегија одрживог развоја захтева заштиту животне средине. У том
контексту, стратешка процена утицаја представља незаобилазан инструмент који је у
функцији реализације циљева одрживог развоја.
СПУ интегрише социјално–економске и био–физичке сегменте животне средине,
повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава
политику, план или програм ка решењима која су, пре свега од интереса за животну
средину. То је инструмент који помаже да се приликом доношења одлука у просторном
планирању интегришу циљеви и принципи одрживог развоја, уважавајући при томе
потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину, на здравље
и друштвено-економски статус становништва. Значај СПУ огледа се у томе што:







укључује аспект одрживог развоја бавећи се узроцима еколошких проблема на
њиховом извору,
обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте,
на пример - кумулативни и социјални ефекти,
помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата,
избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну
средину већ дефинисаног пројекта.
обезбећује локациону компатибилност планираних решења са аспекта животне
средине,
утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката,
укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују
детаљније истраживање, итд.

Препознавши значај заштите пре свега природних добара у планском подручју,
надлежни орган општинске Управе Бор, донео је Одлуку о изради Плана генералне
регулације туристичког подручја Борско језеро – Брестовачка бања ("Службени лист
општине Бор", бр.13/15), чији је саставни део и Одлука о приступању изради Стратешке
процене утицаја на животну средину, у складу са пропозицијама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10).
Стратешка процена утицаја на животну средину уводи се у нашу праксу израде планова
Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 36/09 и
72/09 – 43/11 - Уставни суд). Према члану 35. овог закона "Стратешка процена
утицаја на животну средину врши се за планове, програме и основе у области
просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, енергетике,
индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама и других области и
саставни је део плана, односно програма или основе".
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СПУ мора бити усклађена са другим проценама утицаја на животну средину, као и са
плановима и програмима заштите животне средине и врши се у складу са поступком
прописаним посебним законом, тј. Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени су:
 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
РС'', бр. 135/04 и 88/10);
 Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09,
72/09 – 43/11 и 14/2016);
 Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10 и
14/2016);
 Закон о планирању и изградњу („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
 Закон о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.
88/10);
 Закон о водама (''Службени гласник РС'', број 30/2010 и 93/2012);
 Уредба о класификацији вода Србије (''Службени гласник РС'', број 5/68);
 Уредба о категоризацији водотока (''Службени гласник РС'', број 5/68);
 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима њиховог достизања (''Службени гласник РС'', број 67/11, 48/12 и 1/16);
 Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима њиховог достизања (''Службени
гласник РС'', број 50/12);
 Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања (''Службени гласник РС'', број 92/08);
 Закон о заштити природе (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 88/10);
 Закон о шумама (''Службени гласник РС'', број 30/10, 93/12 и 89/15);
 други релевантни законски и подзаконски акти који се односе на поједине
чиниоце животне средине.
Планска решења, садржај и начин израде оредметног плана усклађени су са одредбама
Закона о планирању и изградњи, као и другим нормативним актима. План је заснован
на:







стратешким смерницама и решењима Просторног плана Републике Србије,
стратешким смерницама просторног плана Тимочке крајине,
Просторном плану општине Бор ("Службени лист општине Бор", број 2/114),
ЛЕАП-у општине Бор,
резултатима истраживања и студија која се односе на планирану намену,
студијској и документационој грађи формираној у току израде Плана.

СПУ се ради у циљу обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог
развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме
и усвајања планова. Израда СПУ обухвата «припрему извештаја о стању животне
средине, спровођење поступка консултација, усвајање извештаја и резултата
консултација у поступку одлучивања и доношења или усвајања одређених планова и
програма, као и пружање информација и података о донетој одлуци (Закон о СПУ).
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1.1. Кратак преглед садржаја и циљева Плана и
однос са другим плановима и програмима
У складу са релевантном легислативом, План садржи текстуални и графички део.
Текстуални део ПДР-а приређен је тако да садржи Општи део (правни и плански основ,
обухват Плана, опис постојећег стања), Плански део (концепција коришћења простора
са правилима уређења) и препоруке за имплементацију Плана
1.1.1. Планска концепција
Подручје Плана обухвата простор од 995.30ha. У просторно-административном погледу
планско подручје захвата делове катастарских општина Брестовац и Злот III.
Основне просторне целине подручја Плана су Борско језеро и Брестовачка Бања, које се
састоје из истих и различитих дисконтинуалних функцијских целина, зона и јединица
намене.
Подручје Плана дели се на следеће три функцијске целине:
 Целину 1 "становање са пратећим садржајима" у обе просторне целине;
 Целину 2 "туризам, рекреација, спорт и бања са пратећим садржајима" у обе
просторне целине;
 Целину 3 "зелене површине" у обе просторне целине.
Функцијска целина 1) дели се на следеће функцијске зоне:
1.1. Зону "примарно становање " у просторној целини Брестовачка Бања (Бањско
Поље)
1.2. Зону "секундарно становање" у обе просторне целине
Функцијска целина 2) дели се на следеће функцијске зоне:
2.1. Зону "одморишно-рекреативни туризам" у обе просторне целине
2.2. Зону "бањско-лечилишни туризам" у просторној целини Брестовачка Бања
2.3. Зону "рекреација и спорт" у обе просторне целине
2.4. Зону "пратећи садржаји примарног становања, одморишно-рекреативног и
бањско-лечилишног туризма " у обе просторне целине
Зоне "бањско-лечилишног туризма", "рекреације и спорта" и "пратећих садржаја
примарног становања, одморишно-рекреативног и бањско-лечилишног туризма " су од
јавног интереса.
Функцијска целина 3) дели се на следеће функцијске зоне:
3.1. Зону "заштитно зеленило" у обе просторне целине
3.2. Зону "остало зеленило са компатибилним наменама" у обе просторне целине
3.3. Зона "зашитно зеленило" је од јавног интереса.
Биланс планираних намена и капацитета по функцијским целинама и јединицама
намене приказан је за подручје Плана и у оквиру просторних целина Борско језеро и
Брестовачка Бања.
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Табела 1.1. Биланс планираних намена и капацитета по функцијским целинама, зонама
и јединицама намене на подручју Плана
Површина

Функцијске целине, зоне и намене
1. СТАНОВАЊЕ
1.1 Примарно становање
1.1.1 Примарно становање средњих густина
1.1.2 Примарно становање мањих густина
1.2 Секундарно становање мањих густина
2. ТУРИЗАМ, РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ И БАЊА
СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА
2.1 Одморишно-рекреативни туризам
2.1.1 Т.1 Хотел "Језеро"
2.1.2 Т.2 Хотели и туристички апартмани
2.1.3 Т.3 Туристички апартмани, виле и
пансиони
2.1.4 Т.4 Спортски туризам "Савача"
2.1.5 Т.5 Аутокамп
2.2 Бањско-лечилишни туризам
2.3 Рекреација и спорт
2.3.1 Р.1 Спортско-рекреативни комплекс на
језеру
2.3.2 Р.2 Подбрански аква-сити
2.3.3 Р.3 Еко-плажа
2.3.4 Р.4 Спортско-рекреативни парк Бање
2.4 Пратећи садржаји примарног становања,
одморишно-рекреативног и бањско-лечилишног
туризма
2.4.1 Здравствена станица са апотеком
2.4.2 Предшколска и школска установа
2.4.3 Црква
2.4.4 Централни садржаји јавних служби и
сервиса
2.4.5 Ботаничка башта
2.4.6 Зоо-врт
2.4.7 Хелидром
3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
3.1 Заштитно зеленило
3.1.1 Заштитно зеленило у коридорима државних
путева и реке
3.1.2 Парковско заштитно зеленило на обалама
језера
3.2 Остало зеленило компатибилних намена
ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

Бруто густ.
коришћења
стац./ha
моб./ha

Број
корисника
стац.
моб.

хектара

%

1.90
81.08
205.08

0,19
8,14
20,60

150
35
30

285
2840
6175

9.18
15.07
25.54

0,92
1,51
2,57

60
55
50

550
830
1280

9.27
4.83
8.03

0,93
0,49
0,81

40
150
30

370
650
240

2.06

0,21

200

410

13.20
1.07
8.05

1,33
0,11
0,81

75
200
80

990
215
645

0.36
0.96
1.37
2.57

0,04
0,10
0,14
0,26

200

515

2.61
3.12
0.82
599.13

0,26
0,31
0,08
60,20

150
100

390
310

50

400

5
10
1
995.30

100

13220

3875

Табела 1.2. Биланс планираних намена и капацитета по функцијским целинама, зонама
и јединицама намене у оквиру просторних целина Борско језеро и Брестовачка Бања
Површина

Функцијске целине, зоне и намене
БОРСКО ЈЕЗЕРО
1. СТАНОВАЊЕ
1.2 Секундарно становање мањих густина
2. ТУРИЗАМ, РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ СА ПРАТЕЋИМ
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хектара
611.59

%
100

159.55

26.09

Бруто густ.
коришћења
стац./h
моб./h

30

Површина

Функцијске целине, зоне и намене

хектара
САДРЖАЈИМА
2.1 Одморишно-рекреативни туризам
2.1.1 Т.1 Хотел "Језеро"
2.1.2 Т.2 Хотели и туристички апартмани
2.1.3 Т.3 Туристички апартмани, виле и пансиони
2.1.4 Т.4 Спортски туризам "Савача"
2.1.5 Т.5 Аутокамп
2.3 Рекреација и спорт
2.3.1 Р.1 Спортско-рекреативни комплекс на језеру
2.3.2 Р.2 Подбрански аква-сити
2.3.3 Р.3 Еко-плажа
2.4 Пратећи садржаји одморишно-рекреативног туризма
2.4.1 Централни садржаји јавних служби и сервиса
2.4.4 Хелидром
3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
3.1 Заштитно зеленило
3.1.1 Заштитно зеленило у коридорима. држав. путева и реке
3.1.2 Парковско заштитно зеленило на обалама језера
3.2 Остало зеленило компатибилних намена
БРЕСТОВАЧКА БАЊА
1. СТАНОВАЊЕ
1.1 Примарно становање
1.1.1 Примарно становање средњих густина
1.1.2 Примарно становање мањих густина
1.2 Секундарно становање мањих густина
2. ТУРИЗАМ, РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ И БАЊА СА ПРАТЕЋИМ
САДРЖАЈИМА
2.1 Одморишно-рекреативни туризам
2.1.2 Т.2 Хотели и туристички апартмани
2.1.3 Т.3 Туристички апартмани, виле и пансиони
2.2 Бањско-лечилишни туризам
2.3 Рекреација и спорт
2.3.4 Р.4 Спортско-рекреативни парк Бање
2.4 Пратећи садржаји примарног становања, одморишнорекреативног и бањско-лечилишног туризма
2.4.1 Здравствена станица са апотеком
2.4.2 Предшколска и школска установа
2.4.3 Црква
2.4.4 Централни садржаји јавних служби и сервиса
2.4.5 Ботаничка башта
2.4.6 Зоо-врт
3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
3.1 Заштитно зеленило
3.1.1 Заштитно зеленило у коридорима државних путева и реке
3.2 Остало зеленило компатибилних намена

%

Бруто густ.
коришћења
стац./h
моб./h

9.18
6.22
19.29
9.27
4.83

1.50
1.02
3.15
1.52
0.79

2.06
13.20
1.07

0.34
2.16
0.17

200
75
200

1.19
0.82
384.91

0.19
0.13
62.94

200

60
55
50
40
150

5
10
1
383.71

100

1.90
81.08
45.53

0.50
21.19
11.90

150
35
30

8.85
6.25
8.03

2.31
1.63
2.10

55
50
30

8.05

2.10

0.36
0.96
1.30
1.38
2.61
3.12
214.29

0.09
0.25
0.34
0.36
0.68
0.82
32.48

50
80

200
150
100

5
1

Правила уређења и изградње површина и објеката јавне намене
Бањско-лечилишни туризам
Намена "бањско-лечилишни туризам" обухвата локацију Бање са постојећим парком
око извора, бањским купатилом, објектом "Српска круна" и споменицима културе хамамом, Милошевим конаком и Кнежевим двором у оквиру просторне културноисторијске целине Бање, као и са делом парк-шуме која је предвиђена за значајно
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проширење и уређење као бањски парк. Постојећи садржаји уређиваће се по Планом
дефинисаним правилима, а нови садржаји Бање уређиваће се и градити по следећим
правилима:
 нова изградња у Бањи биће у функцији бањског лечења и рекреације - у
рехабилитационо-рекреативним објектима и објектима бањског смештаја;
 на урбанистичко и архитектонско решење нових објеката сагласност даје
надлежна институција заштите;
 заузетост парцела новоградње је до 25%, а изграђеност парцеле до 0,4;
 рехабилитационо-рекреативни бањски објекти градиће се са спратношћу до П+1,
а објекти бањског смештаја градиће се са спратношћу до П+2+Пк (уз могућност
сутеренских етажа на нагнутом терену), у складу са условима заштите
заштићене просторне целине Бање;
 грађевинска линија нових бањских објеката биће удаљена од државног пута 2А
реда и Брестовачке реке најмање 30 м;
 преко Брестовачке реке и државног пута 2А реда изградиће се пасарела, а даље
кроз зону централних јавних садржаја до спортско-рекреативног парка Бање и
зоне хотела и апартмана (Т.2) северно од Бање формираће се пешачка променада
као главна будућа функцијска и визуелна осовина бањског простора; на прелазу
променаде преко локалног пута према Клубу РТБ формираће се пешачки прелаз
са семафором;
 Бања ће бити комплетно комунално опремљена колским приступом, водоводом,
канализацијом, електроинсталацијама и телекомуникационим инсталацијама;
 главни путни прилаз Бањи предвиђен је новим путем са планираног кружног
тока на рачвању државних путева бр. 161 и бр. 391, са трасом изнад Кнежевог
двора до будуће спратне гараже у Бањи, у којој је предвиђено паркирање
путничких возила бањских гостију; на постојећем колском улазу са државног
пута 2А реда бр. 391, предвиђен је службени улаз у Бању (са рампом, за потребе
противпожарне заштите, хитне помоћи, снабдевања и др.);
 у оквиру партерног уређења Бање и код улаза у све објекте обезбедиће се
приступачност за особе са инвалидитетом;
 бањска шума са јужне стране бањског комплекса предвиђена је за проширење
(ван граница ПГР, уз сагласност ЈП "Србијашуме") и уређење као бањски парк са
парковским мобилијаром, шетним, трим и фитнес стазама;
 изградња Бање биће заснована на урбанистичком пројекту.
Рекреација и спорт
Јавни садржаји рекреације и спорта (ван интерних садржаја на локацији хотела "Језеро"
и локације спортског туризма "Савача") предвиђени су на западној обали језера
(Спортско- рекреативни комплекс на обали језера), у равној долини испод бране језера
(Подбрански аква-сити), на усамљеној плажи северно од бране (Еко-плажа) и на
простору уз државни пут и Брестовачку реку источно од Бање (Спортско-рекреативни
парк Бање). Постојећи јавни спортско-рекреативни садржаји уређиваће се по Планом
дефинисаним правилима, а нови спортско-рекреативни садржаји уређиваће се и
градити по следећим правилима:
 "спортско-рекреативни комплекс на језеру Р.1" предвиђен је на његовој западној
обали (потез од јужног краја главне плаже до хотела "Металург" између подзона
зоне Т.2 ) и обухватиће: садржаје спортова и рекреације на води (проширену и
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уређену постојећу главну плажу са понтонима, пешчаном површином и
игралиштем одбојке на песку, пункт најма сандолина и педолина са источне
стране плаже, пристан за чамце намењене крстарењу и превозу преко језера са
јужне стране плаже и полигоне спортова на води са понтонима за пливачки,
веслачки и једриличарски клуб код хотела "Металург"), садржаје копнених
спортова и рекреације у залеђу обале (терени за мали фудбал, кошарку, одбојку,
тенис, мини-голф и дечије игралиште), одговарајуће санитарне објекте и
угоститељске објекте; заузетост и изграђеност парцела угоститељских објеката
биће до 30% односно 0,3; спратност угоститељских објеката биће П+0 а њихова
грађевинска линија биће удаљена од државног пута 2А реда и од обале најмање
по 20 м; непосредно иза плаже и око спортских терена подићи ће се високо
зеленило, а према државном путу 2А реда тампон зеленила ширине од најмање
20 м; комплекс ће бити комплетно комунално опремљен (колски приступ са
паркингом, водовод, канализација, електро и ТТ инсталације); комплекс ће се
реализовати по урбанистичком пројекту;
око целог језера, сем деонице од Кормарошког залива до плаже "Савача",
уредиће се пешачко-бициклистичка стаза ширине 3 м, са растојањем од обале од
3 до 20 м, зависно од обалних садржаја и теренских услова; од главне плаже до
аутокампа пешачка стаза ће бити уређена као шеталиште ширине 6 м; на
западном делу северног рукавца језера, северно од локације аутокампа, уредиће
се ревир за такмичења риболоваца; пешачка стаза и риболовни ревир биће
реализовани по условима Плана генералне регулације;
"аква-сити Р.2" испод бране језера за спортове на води и копну предвиђен је у
равној долини Брестовачке рекее уз комплекс спортског туризма "Савача"
између државног пута 2А реда и локалног пута према брани језера; аква-сити је
намењен спортским и рекреативним активностима за све посетиоце на подручју
Плана, као и припремама професионалних спортиста и садржаће: отворене и
затворене базене за одрасле и децу, водене тобогане, џакузи, вештачке брзаке за
кајак и др. (уз ревирзибилно коришћење преливне воде језера), спортску салу и
терене малих спортова и рекреације (рукомет/мали фудбал, кошарка, одбојка,
тенис, стреличарство, екстремни спортови и дечији парк); према државном путу
обавезно је подићи заштитни појас високог зеленила ширине најмање 50 м;
заузетост парцеле отвореним и затвореним спортско-рекреативним објектима
биће до 40%, а под високим и ниским зеленилом и партерним уређењем 60%;
грађевинска линија отворених и затворених објеката биће удаљена од државног
пута најмање 50 м, а од локалног пута најмање 10 метара; спратност затворених
објеката биће П+0; зона ће бити комплетно комунално опремљена (колски
приступ са паркингом, водовод, канализација, електро и ТТ инсталације); аквасити ће се реализовати по урбанистичком пројекту;
"еко-плажа Р.3" на источној обали језера предвиђена је као издвојен, натурално
уређен садржај приступачан чамцима; парцела ће са 50% бити под плажом и са
50% под угоститељским објектом и високим зеленилом; спратност
угоститељског објекта биће П+0, а његова грађевинска линија удаљена 50 м од
обале језера; угоститељски објект биће изграђен у етно стилу од локалних
материјала и прикључен на канализацију; плаже ће бити реализована по Плану
генералне регулације;
"спортско-рекреативни парк Бање Р.4" источно од бањско-лечилишног
комплекса, уз пешачку променаду Бање, планиран је са обе стране државног
пута 2А реда и мањем делом уз Брестовачку реку; парк ће садржати: мањи аквапарк са затвореним и отвореним базенима за одрасле и децу, џакузи базене,
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универзалну салу, терене малих спортова (кошарка, одбојка, бадминтон, тенис)
и дечије игралиште; према државном путу 2А реда обавезно је подићи заштитни
појас високог зеленила ширине од најмање 30 м, а према Брестовачкој реци
заштитни појас ширине најмање 20 м; заузетост парцеле отвореним и
затвореним спортско-рекреативним објектима биће до 40%, а под високим и
ниским зеленилом и партерним уређењем 60%; грађевинска линија отворених и
затворених објеката биће удаљена од државног пута најмање 30 м, а од
Брестовачке реке најмање 20 м; спратност затворених објеката биће П+0; парк
ће бити комплетно комунално опремљен (колски приступ са паркингом,
водовод, канализација, електро и ТТ инсталације); парк ће се реализовати по
урбанистичком пројекту;
 Европски пешачки коридор Е4 улази на подручје Плана из правца Злота и води
преко комплекса "Савача", обилази језеро са југоисточне стране и наставља ка
Столу, а биће натурално уређен као стаза минималне ширине од 2 м; уређење
коридора извршиће се по Плану генералне регулације;
 од Бање до јужне стране језера (плажа "Савача") и од северног рукавца језера
према Црном врху, у коридору Брестовачке реке предвиђена је стаза за пешаке
и планинске бициклисте ширине просечно 3 м; на деоници од плаже "Савача" до
северног рукавца језера ова стаза се поклапа са стазом око обале језера; стаза ће
се уредити натурално за коришћење у свим временским условима (од ваљаног
каменог материјала, са основним одводњавањем); уређење стазе извршиће се по
Плану генералне регулације.
Пратећи садржаји примарног становања, одморишно-рекреативног и бањсколечилишног туризма
Пратећи садржаји примарног становања, одморишно-рекреативног и бањсколечилишног туризма на Борском језеру и у Брестовачкој Бањи нису развијени (сем
појединачних скромних садржаја у оквиру примарног становања у Бањском Пољу и на
језеру). Градиће се на новим локацијама у зонама највеће концентрације становања,
туристичког смештаја и мобилног коришћења по следећим правилима:
 нова здравствена станица са апотеком предвиђена је у оквиру примарног
становања средње густине насеља Бањско Поље; заузетост парцеле изградњом
биће до 40%, а спратност објеката биће П+0; садржај ће се реализовати по Плану
генералне регулације;
 нове установе социјалне заштите деце, предшколског и основног образовања
насеља Бањско Поље предвиђене су уз локални пут овог насеља у зеленилу;
груписане, а физички одвојене установе ће садржати: дечији вртић, предшколско
образовање и основну четвороразредну школу; заузетост парцеле изградњом
биће 20%, а 80% под дечијим игралиштима, партерним уређењем и зеленилом;
спратност објеката биће П+0; садржаји ће се реализовати по Плану генералне
регулације;
 нова црква предвиђена је на контакту насеља Бањско Поље и зоне хотела и
туристичких апартмана Т.2, уз локални пут; заузетост парцеле изградњом биће
20%, а 80% под зеленилом и партерним уређењем порте; грађевинска линија
цркве биће удаљена најмање 20 м од регулационе линије улице; садржај ће се
реализовати по Плану генералне регулације;
 централни садржаји јавних служби и сервиса предвиђени су уз државни пут 2А
реда на западној обали језера (локација на директном контакту са подзоном
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хотела и туристичких апартмана Т.2 и спортско-рекреативним комплексом Р.1)
и северно од Бање (на контакту са бањско-лечилишним комплексом, зоном
хотела и туристичких апартмана Т.2 и спортско-рекреативним парком Бање Р.4);
централни садржаји обухватиће: продавнице хране, пића, мешовите робе и
спортске опреме, угоститељске објекте, основне услужне занате, универзалну
салу, летњу позорницу, туристички биро, а на језеру и амбуланту са апотеком, уз
паркинг просторе и партерно уређење; заузетост парцела централних садржаја
изградњом биће до 40%, а изграђеност до 60%; растојање грађевинске линије
нових објеката од регулационе линије државног пута биће најмање 20 м;
спратност објеката биће до П+1; садржаји ће се реализовати по урбанистичким
пројектима;
 ботаничка башта уредиће се на контакту са зоном Т.2 хотела и туристичких
апартмана Бање, уз локални пут; башта ће садржати: пријемни објект, зимску
башту и летњу башту; пријемни објект биће спратности П+0, са грађевинском
линијом најмање 10 м од регулационе линије улице; грађевинска линија објекта
зимске баште биће удаљена најмање 20 м од регулационе линије улице; садржај
ће се реализовати по Плану генералне регулације;
 зоолошки врт изградиће се на издвојеној локацији у наставку ботаничке баште,
уз локални пут са паркингом; заузетост парцеле изградњом биће до 20%
(затворени објекти), а најмање 80% под отвореним објектима, партерним
уређењем и зеленилом; спратност објеката биће П+0; садржај ће се реализовати
по Плану генералне регулације;
 хелидром је намењен за пристаниште малих хеликоптера за потребе туризма;
полетно-слетна платформа биће удаљена од државног пута и страница парцеле
најмање 50 м; садржај ће се реализовати по Плану генералне регулације.
Планском концепцијом предвиђено је и: комплетно инфраструктурно опремање
планског подручја; формирање заштитног зеленила у коридорима државних путева и
Брестовачке реке и парковског заштитног зеленила на обалама језера; заштита
природних, непокретних културних добара и животне средине са читавим низом
таксативно наведених мера заштите; могућност коришћења обновљивих извора
енергије; заштита од елемтарних непогода и техничких акцидената; дефинисање
урбанистичких правила енергетске ефикасности.
1.1.2. Циљеви Плана
Основни циљ израде Плана је формирање планских основа за рационалну
организацију, уређење и коришћење простора у обухвату Плана, чиме се стварају
услови за организовање квалитетне туристичке понуде и прогресивног развоја туризма
у општини Бор.
Општи циљеви израде Плана су:
 усклађивање уређења и опремања постојећих и нових простора намењених
туризму и рекреацији са мерама заштите животне средине;
 рационално коришћење природних ресурса у складу са условима очувања,
заштите и унапређења природе и животне средине;
 усклађивање туристичке понуде са трендовима светске и домаће тражње, социоекономским интересима и стандардима међународног тржишта;
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 организовање садржајно заокружене и регионално интегрисане понуде
дестинација на основу препознатљивих мотива и уз интегрисање развоја туризма
са комплементарним активностима;
 подстицање развоја туристичких подручја са најповољнијим условима за
максимално продужење туристичке сезоне;
 повећање степена искоришћености капацитета туристичке понуде;
 унапређење спортско-рекреативних садржаја за децу и младе;
 унапређење здравствених садржаја у оквиру бањског туризма у Брестовачкој
Бањи, са стационарним туризмом и излетничким туризмом на мотивима лечења,
рекреације, природних вредности и културне баштине (са ресурсима и
вредностима које треба организованије и интензивније валоризовати, уз
изградњу балнеолошких, рекреативних и смештајних садржаја сходно
капацитету ресурса и простора).
1.1.3. Однос са другим плановима и стратегијама
Извод из Просторног плана Републике Србије
У оквиру основног циља просторног развоја туризма у Србији (просторно-еколошка
подршка остваривању концепта одрживог развоја туризма, компромисним
интегрисањем принципа и стратешких, планских и програмских докумената развоја
туризма, заштите и уређења туристичких простора, уз оптимално задовољавање
социјалних, економских, просторно-еколошких и културних потреба националног и
локалног ранга, интереса тржишта и услова прекограничне и међународне сарадње) за
планско подручје Борско језеро-Брестовачка Бања релевантни су следећи оперативни
циљеви: реализација туристичких пројеката на постојећим и новим дестинацијама, уз
комплетирање целогодишње понуде и интензивирање њеног коришћења; резервација,
заштита и активирање нових туристичких подручја, зависно од могућности државног
финансирања некомерцијалних основа туризма; јачање постојећих и увођење нових
туристичких производа (кружна путовања са итинерерима на природним, културноисторијским и другим мотивима, водни, еко-туризам и др.); стимулисање
најзначајнијих функција социјалног туризма, посебно рекреације и спорта деце и
омладине; просторно-функционално структурирање територије Србије на туристичке
кластере, уз издвајање приоритетних туристичких дестинација, праваца и места;
изградња туристичке инфраструктуре, унапређење саобраћаја (уз унутрашње
повезивање туристичких дестинација туристичким путевима) и техничке
инфраструктуре у функцији туризма; усклађивање инфраструктуре, јавних служби,
услуга, рекреације и спорта са истовременим потребама сталних становника и туриста;
израда и реализација просторних и урбанистичких планова туристичких дестинација и
развојних програма конкурентне туристичке понуде.
Концепцијом развоја туризма предвиђени су следећи туристички производи: градски
туризам, туринг - кружна и линеарна туристичка путовања, пословни туризам (MICE),
бањски туризам, планински туризам, водни туризам, туризам догађаја, рурални туризам
и туризам специјалних интереса. Србија је индикативно подељена на следећих пет
туристичких кластера: 1. АП Војводина, 2. Београд, 3. источна и југоисточна Србија,
4.средишња и западна Србија и 5. АП Косово и Метохија. Туристички простори у
оквиру кластера диференцирани су на примарне, међународног и националног значаја
(туристичке дестинације, туринг правци, градови и бање) и секундарне, регионалног
значаја. Туристичке дестинације диференциране су по критријуму учешћа
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целогодишње сезоне на: дестинације са мањим учешћем целогодишње понуде (велике
реке и ниске планине, међу њима Кучајске планине и др.); дестинације са знатним
учешћем целогодишње понуде (средње планине) и дестинације са комплетном
целогодишњом понудом (високе планине и туринг правци, градови и бање
међународног значаја). Бање су рангиране као бањска туристичка места потенцијално
међународног значаја, бањска туристичка места националног значаја и бањска
туристичка места регионалног значаја, у која је разврстана Брестовачка Бања.
Извод из Регионалног просторног плана Тимочке Крајине
Разноврсни природни потенцијали Зајечарског и Борског округа, погодан положај
између Републике Румуније на северу/истоку и Републике Бугарске на истоку, са
снажним гравитационим центрима (Београд, Ниш, Софија, Видин) у окружењу, излазом
на коридор VII (Дунав) и релативно повољним приступом коридорима X на западу и IV
на истоку, представљају фактор развоја водног, планинског бањског, градског,
транзитног, излетничког, руралног и других видова туризма и рекреације. Неуједначено
су активирани туристички потенцијали Региона, од релативно активираних Ђердапског језера, Националног парка Ђердап, Сокобање, Гамзиградске Бање,
Брестовачке Бање, археолошких налазишта "Felix Romuliana" и Лепенски вир, Парка
природе Стара планина (Бабин Зуб), до недовољно активираних - градова Зајечара и
Бора и општинских центара, са преко 50 културно-уметничких и спортских
манифестација, спортско-рекреативним садржајима, природним и културноисторијским знаменитостима, ловиштима и туристичким пунктовима у околини, као и
зачетака сеоског туризма у мањем броју села. Постојећа туристичка и рекреативна
понуда, с обзиром на потенцијале, није довољно развијена и афирмисана, а још мање
организована и повезана, како међу општинама на подручју Региона, тако и са суседним
општинама у Србији и у Бугарској и Румунији. Потенцијали за развој сеоског туризма
активирани су спорадично, локалним иницијативама, без веће подршке општина и
недовољно мотивски и организационо повезан са водним, планинским, бањским,
ловним и риболовним и другим видовима туризма. Укупни смештајни капацитети су
врло скромни и резултат су стагнације туристичких активности и недовољних
инвестиција у модернизацију и изградњу туристичких објеката. Карактерише их
различит ниво туристичке услуге и садржаја, и тренутно су већином лошег квалитета.
Највише смештајних капацитета сконцентрисано је у оквиру бањских комплекса и
Ђердапског језера, који су се до сада афирмисали као најзначајнији атрибути
туристичке понуде. Тренд смањивања броја туриста и број ноћења већи је него на
републичком нивоу. Укупан број посетилаца у 2007. години износио је 167.744. (Бор са
6.459 на петом месту иза Сокобање, Мајданпека, Кладова и Зајечара), који су остварили
683.639 ноћења (Бор са 22.514), што представља око 9% националног биланса ноћења.
Остварен број ноћења указује, како на недостатак искоришћености атракција и
потенцијала, тако и на недостатак смештајних капацитета. Просечан степен заузетости
свих капацитета мерен заузетошћу лежаја на годишњем нивоу износи око 25% пуне
заузетости капацитета. Укупан туристички промет који се данас остварује на подручју
Региона је око 50% од промета који је оствариван током 80- тих година XX века.
Туристички производи нису у довољној мери комерцијализовани на домаћем, а посебно
на иностраном тржишту. Туристички развој Зајечарског и Борског округа највише
зависи од адекватног маркетинга и анимирања комерцијалне туристичке и рекреативне
тражње, као и подизања конкурентности видова туризма које овај регион може да
понуди. Домаћа туристичка тражња је доминантна и усмерена према бањском,
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културном, планинском, језерском, излетничком, манифестационом и сеоском туризму,
као и пословним путовањима. Већи део групних туристичких посетилаца су ђачке
екскурзије и разна удружења. Инострани посетиоци су, углавном, индивидуални гости
чији су примарни мотиви доласка: пословна путовања, обилазак родбине и пријатеља и
други обиласци. Интерес иностране туристичке тражње неће бити масовније привучен
само потенцијалима Доњег Подунавља и Старе планине, већ првенствено побољшањем
квалитета смештаја и целогодишње туристичко-рекреативне понуде у простору, у
комбинацији са мотивима очуване природе и културне баштине, етно- баштине села и
органске хране. Јаки су регионални и локални интереси за заштитом простора и за
одрживим развојем туризма као потенцијалним покретачем привредног напретка.
Носиоци промоције туризма, координације понуде и потражње и културно-едукативне
делатности у туризму су градске и општинске туристичке организације. Постоји и
иницијатива за формирање регионалне туристичке организације, те промоције Источне
Србије као нове атрактивне туристичке дестинације коју реализује РАРИС у сарадњи са
туристичким организацијама градова и општина.
На подручју Регионалног просторног плана реализоване су три акумулације у склопу
регионалних водопривредних система, међу којима је и Борско језеро (Брестовачка
акумулација), за снабдевање водом за технолошке потребе РТБ бор, које поред
природног дотока из Брестовачке реке прима вишак воде из Злотског система преко
потисне станице и цевовода. Санитација насеља знатно заостаје иза развоја водоводне
инфраструктуре, што је један од главних узрочника концентрисаног загађења вода.
Воде се без предтретмана упуштају у прииродне реципијенте. Отпад на територији
општине Бор се без икаквог предтретмана одлаже на општинеске, санитарно неуређене
депоније. Циљеви у области заштите животне средине у фокус стављају заштиту
основних чинилаца животне средине, рационално коришћење земљишта, ебергије, воде
и минералних сировина; спречавање акцидената; смањење емисије буке; иницирање
програма за мониторинг квалитета здравља становништва; дефинисање дугорочних
планова заштите од удеса за сва постројења која се налазе на листи SEVESO II И ДР.
Извод из просторног плана општине Бор
Туризам у општини Бор није афирмисан као развојна активност, а један од разлога је
што је рударско-топионичарски басен озбиљно угрозио животну средину и природно
окружење као базичне туристичке ресурсе. Бор је у послератном периоду изградио
значајне рекреативне и спортске капацитете, првенствено за одмор и опоравак
запослених, а делом и за друге кориснике. У Бору су изграђени значајни спортски и
рекреативни садржаји, а у његовом традиционално излетничком окружењу, посебно у
Брестовачкој бањи и на Борском језеру, значајни садржаји туристичке понуде (уз мање
садржаје пунктова на Дубашници, Столу и уз Лазареву пећину).
У Бору су афирмисани у одређеној мери пословни туризам, манифестациони и
екскурзиони туризам (уз иницирање развоја "рударског" туризма), а у његовој околини
– бањски, излетничко-рекреативни, дечији/омладински и ловни туризам, уз делимичне
активности спортског, конгресног и туризма посебних интереса (спелеолошког и др.).
Бројни потенцијали природних добара (Лазарев кањон са Злотским пећинама и
Малиником на Кучајским планинама, Брестовачка бања, Борско језеро, Црни врх,
Велики, Мали и Голи крш са Столом, Дели Јован, вулканске купе, клисуре,
термоминералне воде у Брестовачкој бањи и Шарбановцу и др.), непокретних
културних добара (археолошка налазишта насеља и рударења из праисторијског,
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античког и средњовековног периода, просторна културно-историјска целина језгра
Брестовачке Бање, објекти и меморијални споменици у Бору и др.), ловишта на Кучају,
Дели Јовану и др., нису адекватно туристички вредновани. Последњих година
туристичка понуда је обогаћена изградњом золошког врта, видиковца на ободу великог
копа и Јама-клуба у Бору, проширењем скијалишта на Црном врху и др.
Туристичка понуда Бора и околине није организована ни обједињена. Доминантне
туристичке активности организују парцијални носиоци: Туристичка организација Бор,
субјекти здравства и угоститељства у Брестовачкој бањи, одмаралиште "Савача" на
Борском језеру, Спортски центар Бор и ЈП Борски туристички центар, Зоо врт у Бору,
"Србијашуме" и др. Највећи део корисника је локалног порекла. Регистрован
туристички смештај у Бору заступљен је у хотелу "Албо" (72 лежаја), једном броју
коначишта и Студентском центру (хостел у летњем периоду), укупно око 200
регистрованих лежаја, а постоје значајни потенцијали туристичког смештаја у
слободним капацитетима становања.
Знатно већи туристички смештај заступљен је у околини Бора, укупно око 800
регистрованих лежаја (на Борском језеру су: хотел "Језеро" са 240 лежаја, одмаралиште
за децу/омладину "Савача" са 230 лежаја, коначиште "Вертиго" са 36 лежаја и аутокамп
са 220 камп јединица, а у Брестовачкој бањи је укупно око 150 лежаја у хотелу "Српска
круна", мотелу "Излетник", Клубу РТБ Бор и у пет вила; уз Лазареву пећину је мотел
"Злотске пећине" са 12 лежаја, на Дубашници је вила са 25 лежаја и ловачки дом, а на
Столу планинарски дом са 40 лежаја).
На Борском језеру и у Брестовачкој бањи постоји 1.129 станова за одмор/викендица са
око 4.000 лежаја. У оквиру туристичког центра "Јелен" на Црном врху започета је
изградња комплекса капацитета од 1.000 лежаја (завршен само резиденцијални објекат
са 30 лежајева), а у селима општине има око 300 станова за одмор са око 1.000 лежаја.
Постепено се повећава број регистрованих домаћина у сеоском туризму, као и број
категорисаних објеката смештаја у урбаним и сеоским срединама. У свим коришћеним
капацитетима остварује се веома низак промет, испод свих мерила рентабилности. У
2007. години Општину је посетило 6.459 регистрованих туриста (од тога 691 страни)
који су остварили 22.514 регистрованих ноћења (од тога 1.913 страних).
Оперативни циљеви развоја туризма су:
 заштита и унапређење темељних услова и ресурса туризма - првенствено
животне средине и природе;
 организовање, уређивање и коришћење туристичких простора по критеријумима
и стандардима заштите животне средине, природе, природне и културне
баштине; укључивање туризма у унапређење квалитета животне средине,
очување и промоцију природних вредности и културног наслеђа (организационо,
финансијско и др.);
 подстицање развоја туристичких активности са најповољнијим условима за
максимално продужење туристичке сезоне: унапређењем постојећих видова
пословног, манифестационог, и екскурзионог туризма, као и бањског,
излетничко-рекреативног, дечијег/омладинског, ловног, спортског и конгресног
туризма; организовањем видова излетничког и стационарног зимског и летњег
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спортско-рекреативног и сеоског туризма, као и излетничког - споменичког,
еколошког, етнолошког, ловног и риболовног туризма, геотуризма и др.;
организовање јединствене понуде града, туристичких центара, пунктова и села,
као и понуде у простору Општине (туристички смештај, јавне службе, спортскорекреативни садржаји, излетнички и планинарски итинерери, ловишта и др.);
интензивирање туристичке сарадње са општином Зајечар (на мотивима блиских
ресурса, услуга аеродрома у Бору, термоминералних извора у Николичеву и др.);
квалитетно саобраћајно повезивање општине Бор са Дунавом и другим
дестинацијама у суседним општинама;
комплетно саобраћајно повезивање туристичких ресурса и садржаја Бора и
околине (јавни превоз, Европски пешачки коридор Е4, као и излетничке и
планинарске стазе за пешаке, планинске бициклисте, јахаче и друге стазе);
обнова и комплетирање техничке инфраструктуре и комуналне опреме у
функцији
туризма
(водоснабдевање,
канализација,
енергетске
и
телекомуникационе инсталације, елиминација смећа, уређење пијаца, јавних
зелених површина и др.);
активирање комплементарних активности посредством туризма (развој села и
пољопривреде, мале привреде, јавних служби, саобраћаја и др.), уз очување,
презентацију и активирање вредности природне и културне баштине;
обезбеђивање обима и стандарда сервиса и јавних служби (посебно трговине,
занатских сервиса, здравства, културе, администрације и др.), у складу са
потребама сталних становника и туриста; и
успостављање информационог система и система мониторинга о смештајним
капацитетима и туристичком промету Општине.

Истиче се значај одрживог коришћења риболовних ресурса са дефинисаним мерама за
остваривање овог циља. У оперативном погледу, приоритетне активности на одрживом
развоју спортско-рекреативног риболова су: санација водотока низводно од
флотацијских јаловишта: чишћење Борског језера, речних корита и приобаља од
комуналног и другог отпада, итд. Вода за технолошке потребе и даље ће се
обезбеђивати из Борског језера. Повећање биланса вода у језеру и даље ће се обављати
из Злотског довода. Канлизација у сливу Брестовачке реке обухвата сва насеља у
долини Брестовачке реке, од Брестовца низводно, до Брестовачког језера узводно.
Сепарациони систем имају насеља на том сливу: Бор 2, Металург и Бањско Поље, а
Брестовачка бања и комплекс Борско језеро имају делимично канализацију за отпадне
воде насеља. Брестовац нема канализацију. Све канализације тог слива се уливају у
Брестовачку реку. Геотермални потенцијал подручја чини Брестовачка бања са својим
природним изворима и температурама воде вишим од 30ºС. Концепција управљања са
комуналним отпадом дефинисан је Регионалним планом управљања отпадом.
Идентификоване су следеће предеоне целине за спровођење теренских истраживања и
покретање израде студије заштите њихових природних вредности: палеовулканска купа
''Тилва њагра'', са посебно занимљивим геоморфолошким и вегетацијским
карактеристикама, заједно са околином Борског језера; клисура Беле реке атрактивних
геоморфолошких карактеристика, поред већ заштићеме амбијенталне целине ''Врело'';
кањон реке Сурдуп са бигреним водопадима, ''лонцима'' и бигреним наслагама;
палеовулканске купе Тилва Мика, Страхинова чука и Првулова чука, са значајним
елементима геонаслеђа; Брестовачка бања са непосредном околином као предео
изузетних одлика, са традиционалним бањским насељем, културним наслеђем,
изданцима вулканске брече и туфова; итд. Потребно је да се на локалном нивоу покрену
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активности за еколошки прихватљиву економску ревалоризацију наведнених
природних добара, уз истовремено предузимање ефикасних мера конзервације
затеченог стања, ради заштите интегритета и спонтаног функционисања укупног
природног комплекса. У заштићеној просторној културно-историјској целини
Брестовачке бање, сем заштићених објеката милошевог конака и Кнежевог дворца, трба
евидентирати турски хамам, бањско купатило из 1906. Годин, зграде угоститељског
објекта ''Излетник'' и ''Окружна зграда'' са краја IX и почетка XX века и евентуално
остатке старих турских грађевина (танких кула и теферич чардака). Културноисторијску целину Бање и њена добра треба уредити, рестаурирати и презентовати као
значајан туристички мотив.
1.2. Преглед природних карактеристика и стања животне средине
1.2.1. Географски положај
Општина Бор припада Борском округу, а град Бор је седиште округа и регионални
центар. Територија Општине обухвата површину од 856 km2 и заузима јужни део
округа у северном делу источне Србије (Слика 1.1), на огранцима Карпатскобалканског планинског венца, источном делу подручја Кучајских планина / Бељанице,
на средокраћи између Дунава и Старе планине, у близини Зајечара и граничног прелаза
Вршка Чука.
Због удаљености већих речних долина подручје Општине је релативно изоловано у
односу на главне саобраћајнице и развојне осовине Србије. Главне, непосредне везе
Општине са окружењем су преко најближих долина Црног Тимока и Тимока, долинама
њихових левих притока Злотске реке, Брестовачке реке и Беле реке.

Слика 1.1. Географски положај општине Бор
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У просторно-административном погледу планско подручје захвата
катастарских општина Брестовац и Злот III са површином од 995.30ha.

делове

1.2.2. Климатске карактеристике
Tериторија општине Бор је типични пример умерено континенталне климе са
доминантним западним и северозападним ветровима, уз знатно учешће источног ветра
и високим учешћем тишине, са хладнијим зимама и натпросечно већим снегом на
планинама. Пoдручje oпштинe Бoр спaдa у зoну сeмихумиднe климe. Нaлaзи сe у зoни
кoja je прeмa срeдњим гoдишњим врeднoстимa пaдaвинa пoгoднa зa гajeњe вeћинe
културнoг биљa. Прeмa срeдњим врeднoстимa приливa пaдaвинa у вeгeтaциjскoм
пeриoду je, тaкoђe, пoвoљнo зa гajeњe свих oрaничних културa кoнтинeнтaлнoг
пoдручja. У пoдручjу Општине пoстojи врлo вeликa вaриjaбилнoст срeдњих мeсeчних
кoличинa пaдaвинa и тo je oнo штo дaje пoсeбaн пeчaт рeжиму вoдe у зeмљишту и нa
зeмљишту.
Због широке отворености према Влашкој низији, запажају се јаки климатски утицаји са
истока, па је време у Бору и његовој околини често сасвим различито од времена у
централној Србији. Клима се одликује дугим, топлим и сувим летима, хладним и
снежним зимама, са израженим прелазним годишњим добима (пролеће и јесен), при
чему је јесен топлија и сувља од пролећа. У највишим деловима планинског рељефа
прелази у благу планинску климу.
Средња годишња температура ваздуха у Бору за период од 2000. – 2011. године је 7 ºС,
по којој се у односу на ниже терене читаве Тимочке крајине, може сматрати хладнијим.
Разлика између највише средње месечне температуре (август 17,7 ºС) и најниже (јануар
-4ºС) је (28,9 ºС). Апсолутни максимум температуре ваздуха износи 20,6 ºС (јул – 2007.
година), а апсолутни минимум -8,2 ºС (фебруар – 2003. година).
Табела 1.3. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у Бору за период 2000–
2011. Године

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд
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1.2.3. Геолошке, геоморфолошке, педолошке карактеристике и геосеизмика
Подручје Општине припада Тимочком магматском комплексу између Дели Јована на
истоку и Бељанице на западу, гравитирајући генерално ка северним сливовима Пека и
Млаве и јужном сливу Тимока.
Изванредно богатство геоморфолошких облика рељефа, климатски утицаји и други
фактори педогенезе условили су формирање више типова земљишта, издиференциране
природне плодности.
Најзаступљеније су смонице, образоване на терасама које су сачињавале дно и ободне
делове накадашњег језерског басена, као и смеђа кисела земљишта, формирана у
условима брдско-планинског рељефа, који се одликује јаком изломљеношћу и дубоким
јаругама, с разликама у надморској висини од 200 до преко 1000 метара. На већим
надморским висинама се местимично срећу и рендзине, а у котлинским пределима
псеудоглејеви и aлувиjaлнa зeмљиштa.
У оквиру сваке педолошке систематске јединице оштећена земљишта се разликују од
нормалних по већој киселости, смањеној дубини хумусног хоризонта и другим
неповољнијим хемијским, физичким и морфолошким особинама, неретко испод
могућности коришћења за ратарску производњу. Њихово претварање у пaшњaкe
изводило се без икaквих мeрa урeђeњa, пa су тo углaвнoм врлo зaпуштeнe њивe бeз
квaлитeтнe трaвнe вeгeтaциje. Појачана ерозија представља додатни деструктивни
фактор, посебно на теренима с већим нагибом, јер се продирањем гасова разара
структура земљишта и долази до спирања хумусног слоја.
Геолошка стаза у Брестовачкој бањи је дужуне око 15 km и подељена је у два дела, од
велике раскрснице до Брестовачке бање и од Брестовачке бање до напуштеног
каменолома који се налази близу Борског језера. На овом подручју виде се
репрезентативни профили који сведоче о горњокредном вулканизму који се догодио
пре око 80 милиона година. Горњокредни вулканизам у источној Србији био је
централног типа и претежно је производио лаве андезитског карактера. Растопи су били
богати гасовима што је директан предуслов за бурна вулканска дејства. Активности су
се одликовале смењивањем подводнох – мирних и субаерских – експлозивних
ерупција. Једна од карактеристика ових вулкана је формирање густих пирокластичних
токова који настају гравитационим колапсом вискозних лавичних маса које нису могле
да се разлију у изливе, већ су се на самом вулканском гротлу надимале до критичне
границе, а онда обрушавале у подножје вулкана.
Подручје на коме се налази геолошка стаза припада Тимочкој еруптивној зони.
Изграђено је од вулканогено – седиментних и седиментних творевина ствараних у више
фаза за време субмаринског вулканизма током горње креде. Осим њих у том периоду
настају и горњокредне лапоровито – пешчарско – конгломератске творевине. Током
палеогена врши се утискивање ларамијских плутонита који су носиоци
хидротермалних и контактних промена на околним стенама. У неогену се стварају
мање партије виших тераса, док у квартару настају алувијални и делувијални наноси,
као и вештачке творевине – рудна и флотацијска јаловишта.
Палеовулканске купе Тилва Њагра се налази на простору између Брестовачке бање,
Борског језера и Злота. Достиже висину од 770 m. Врх купе поравнат је услед дејства
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ерозије. Са бочном купом Тилва Мика (626 m) чини јединствену целину. Представља
остатак праве вулканске купе са траговима кратера на врху, а која потиче из доба горње
креде. Активност тадашњих вулкана трајала је око 30 милиона година. Тим крајем су
доминирали огромни стратовулкани, висине чак неколико хиљада метара. Један од
највећих налазио се на месту на коме је данас Бор. Вулканизам се одвијао у копненим
условима, али се вулкански фронт временом премештао на запад, што се дешавало
заједно са стварањем морског басена. Ерупције су постале слабије, дешавале су се
испод површине мора или су се стварала вулканска острва. Тектонски покрети који су
следили довели су до издизања или спуштања нивоа мора и престанака активности
вулкана у целом подручју. Новонастали услови, топло и плитко море, били су идеални
за стварање колонија организама, од којих су неки живели само у то време као што су
рудисти, а неки су били сродни рецентним становницима коралних спрудова. Данас
овим крајем доминира заобљен рељеф, понегде чак равничарски, где хипсометријске
разлике нису значајне, због утицаја ендогених и егзогених сила.
Битно ограничење за остваривање добрих економских резултата у пољопривредној
производњи представља релативно слаб бонитет земљишта, који одражава
преовлађивање пете и виших катастарских класа у оквиру обрадивих површина,
посебно на теренима који нису изложени неповољним утицајима експлоатације и
прераде бакра.
Зeмљиштa oпштинe Бoр нoсe мнoгe кaрaктeристикe гeoлoшкoг супстрaтa, који је веома
хeтeрoгeног литoлoшкoг сaстaвa и стaрoсти. У планинским пределима зaступљeнe су
пaлeoзoитскe мeтaмoрфнe стeнe eруптивних (грaнит, aндeзит, гaбрo) и крeчњaчких
мaсивa, али и нeoгeни сeдимeнти, кao и aлувиjaлни и дeлувиjaлни нaнoси. Брдoвитoбрeжуљкaсти oблици рeљeфa сaчињeни су oд миoцeнских и плиoцeнских сeдимeнaтa.
Сaстaв oвих сeдимeнaтa je рaзнoрoдaн: пeшчaри, лaпoрци, глинe, кoнглoмeрaти и
oргaнски крeчњaци. Нa oвим сeдимeнтимa рaзвиjeнa су зeмљиштa кoja припaдajу
збиjeнoм типу смoницa, гajњaцa, рeндзинa и смeђих зeмљиштa. Кoд ствaрaњa
зeмљиштa у пoдручjу Бoрa вeгeтaциja je имaлa зaчajнoг утицaja у пeдoгeнeтским
прoцeсимa, пa je кoд нeких зeмљиштa имaлa и дoминaнтну улoгу. Мeђутим, дaнaс кaд
су измeњeни укупни фaктoри пeдoгeнeзe, улoгa вeгeтaциje у тим прoцeсимa знaчajнo je
измeњeнa, jeр je у мeђуврeмeну дoшлo дo прoмeнe структурe вeгeтaциje, нaрoчитo нa
oрaницaмa (њивaмa). У oвoм дeлу општинског пoдручja мoгу сe мeстимичнo нaћи
oстaци aутoхтoних биљaкa у виду мaњих зaбрaнa или брaњeних ливaдa и пaшњaкa.
Оснoвни тип зeмљиштa у oвoм крajу je смoницa кoja je пoд утицajeм СO2 прeтрпeлa
jaчу или слaбиjу дeгрaдaциjу.
Борски регион, односно град Бор припада зони сеизмичке активности I=VII0MCS скале
за повратни период од Тр=100 година и I=VIII0MCS скале за повратни период од
Тр=1000 година
1.2.4. Хидрологија
Доминантан водоток у планском подручју је Брестовачјка река, слив реке Црни Тимок,
водно подручје Доњи Дунав и Борско језеро на Брестовачкој реци. Језеро формирају
два бујична тока: Ваља Жони и Марецова река. Површина слива Ваља Жони износи
19,96 km2 са дужином главног тока око 8 километара и просечним нагибом падина у
сливу од 35%. Површин слива Марецове реке износи 13,06 km2 са дужином главног
тока око 8 километара и просечним нагибом падина у сливу од 35%. Површина слива
акумулације Борко језеро износи 32,25 km2.
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Део планског подручја захвата и водоток Бањска река, леве притоке Брестовачке реке
са површином слива од 10.66 km2 и дужином главног тока од 6,5 километара.
Воде са подручја Плана отичу у слив Црног Тимока / Бањска / Брестовачка река, као и
мањи број бујичних токова, притока Брестовачке реке.
Хидролошким истраживањима констатован је кишно-снежни режим токова у
истражном подручју. Максимални средње месечни протицаји јављају се у марту и
априлу што се поклапа са периодом топљења снега и обилних падавина. Минимални
средње месечни протицаји забележени су у августу и септембру. У сушним периодима
поред речних токова у карсту пресушују и многи мањи токови у вулканским теренима
или се њихови протицаји смање на неколико l/s.
Табела 1.4. Површина слива Брестовачке реке

Термоминералне воде температуре од 32 до изнад 40°С и капацитета до 8,5 секундних
литара заступљене су у Брестовачкој бањи.
1.2.5. Биљни и животињски свет, биодиверзитет
Биолошка разноврсност је делимично изучена, вреднована и заштићена. Шумске
заједнице, специфичне за Балкан, станиште су бројних ретких и заштићених биљних и
животињских врста. На веома малим површинама кречњачких литица могу се срести
биљке које расту на високим Алпима или северу Европе заједно са биљкама
карактеристичним за обале медитерана.
Биљни свет је омогућио развој богатог животињског света. Околина Бора је станиште
појединих врста животиња које су овде први пут откривене и научно описане, једино
овде живе или су веома ретке и угрожене. Зелени прстен Бора је својеврсна банка гена
од светског значаја. Укупан живи свет у ближој оклони Бора (домет директног аеро- и
хидро-загађења од РТБ) готово је уништен или озбиљно угрожен и постоје озбиљни
проблеми да се он санира. Са удаљењем од басена стање се побољшава.
1.2.6. Природне вредности
Увидом у Централни регистар заштићених добара и документацију Завода за заштиту
природе, утврђено је да у обухвату Плана нема заштићених подручја, утврђених
еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја
еколошке мреже РС утврђене Уредбом о еколошкој мрежи (''Службени гласник РС'',
број 102/2010), као ни евидентираних природних добара. Предеони елементи унутар
културног предела (приобаља водотока у природном и блиско-природном стању,
шумски појасеви, групе стабала и појединачна стабла, живице, међе, кошанице и сл.)
имају улогу еколошких коридора од локалног значаја.
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У Брестовачкој бањи се налази подручје у поступку заштите ''Геолошка стаза у
Брестовачкој бањи'', које је предложено за споменик природе (СП).
Према класификацији националног законодавства заштићено природно добро
„Геолошка стаза у Брестовачкој бањи“ припада III категорији – заштићено подручје
локалног значаја члан 41. став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“,
бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010). Категоријом III заштићених подручја издвајају се и
штите одређенe природне вредности и добра, која могу бити рељеф, морска хрид или
пећина, геолошке појаве (фосилна лежишта, геолошки профили, спелолошки објекти,
водопади, и др.) или живе форме (шума, парк шума, паркови, појединачнa стабала, и
др.). Ово су најчешће мала подручја по површини и обично веома атрактивна за
посетиоце (Dudley, N. (ed.) (2008)).
У Инвентар објеката геонаслеђа Србије, део о Магматским и метаморфним станама,
природно добро је уписано под редним бројем 6.
У међународној стручној литератури означени су као једни од најзначајнијих
петролошких профила који приказују вулканизам Тимочке еруптивне области у којој је
за време горње креде образован велики број истакнутих вулканских купа сложене грађе
- стратовулкана. Вулканизам ове области је био централног типа и углавном је
производио лаве андезитског карактера које се одликују растопима богатим гасовима
што је директан предуслов за бурна вулканска дејства.
Друга карактеристика ових вулкана је формирање густих пирокластичних токова који
настају гравитационим колапсом вискозних лавичних маса које нису могле да се
разлију у изливе, већ су се на самом вулканском гротлу надимале до критичне границе,
а онда обрушавале у подножје вулкана.
У околини Брестовачке бање налазе се бројни остаци горњокредних стратовулкана као
што су: Црни врх, Тилва Њагра, Чока Марин и други. Синеруптивна и постеруптивна
спирања у великој мери су нивелисала овај рељеф. Посебан вид деструкције ових
облика су дробинске лаве, џиновска клизишта вулканогеног дробежа у којима су неки
блокови имали огромне димензије. На геолошкој стази у Брестовачкој бањи, која је
откривена у усеку пута Бор – Брестовачка бања – Борско језеро откривене су стенске
масе које су настале као резултат ових преталожавања. Идентификоване су следеће
предеоне целине за спровођење теренских истраживања и покретање израде студије
заштите њихових природних вредности: палеовулканска купа ''Тилва њагра'', са
посебно занимљивим геоморфолошким и вегетацијским карактеристикама, заједно са
околином Борског језера; клисура Беле реке атрактивних геоморфолошких
карактеристика, поред већ заштићеме амбијенталне целине ''Врело''; кањон реке Сурдуп
са бигреним водопадима, ''лонцима'' и бигреним наслагама; палеовулканске купе Тилва
Мика, Страхинова чука и Првулова чука, са значајним елементима геонаслеђа;
Брестовачка бања са непосредном околином као предео изузетних одлика, са
традиционалним бањским насељем, културним наслеђем, изданцима вулканске брече и
туфова; итд.
Укупна површина Споменика природе „Геолошка стаза у Брестовачкој бањи“ износи
7414 m2, односно 0 ha, 74 аra и 14 m2 који се налазе под режимом заштите III степена и
са 6 карактеристичних профила приказаних на карти 1.1.
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Карта 1.1. положај геолошких прогила у саставу „Геолошке стазе у Брестовачкој бањи“
Профил 1 – раскрсница
Сам профил изграђен је у највећој мери од стенских наслага формације андезитбазалта Црне реке и подређено стена формације андезита Шарбановца. Стене
формације андезит-базалта Црне реке могу се поделити на примарне вулканогене
творевине и реседиментоване вулканокластичне наслаге. Примарним вулканогеним
творевинама припадају: фације доводног дајка и из њега изведене хијалокластичне
наслаге.
Реседиментовани
вулканокластити
су
представљени:
фацијама
реседиментованих хијалокластичних наслага и дробинских лавина. Формацији андезита
Шарбановца припада фација плитког интрудованог тела - дајк албитског трахита који
ће бити описан у оквиру поглавља о творевинама андезита Шарбановца.

Слика 1.2. Профил 1. Велика раскрсница
Профили 2 и 3
У околини Брестовачке бање су јако распрострањене вулканске брече које се претежно
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састоје од одломака андезитбазалта и разноврсних андезита који су цементовани
ситнозрним пирокластичним материјалом или понекад заливених андезитбазалтном
лавом. Реперезентативнии профили овог типа се налазе на удаљености од једног
километра од Брестовачке бање (профил 2, који је дуг око 60 m) и на самом улазу у
Бању (профил 3, који је дуг око 70 m).

Слика 1.3. Профил 2

Слика 1.4. Профил 3
Профили 4 и 5
Ови профили се налазе на другој половини геолошке стазе (део од Брестовачке бање до
Борског језера). Смештени су у непосредној близини Борског језера. Профил 4 се
налази на удаљености од око 5 km од Брестовачке бање и дужине је око 100 m, док се
профил 5 налази на удаљености од око 11 km од Бање и дужине је око 120 m. Једна од
карактеристика ових профила је њихов начин настанка. Непосредна близина
стратовулкана Црни врх и Тилва Њагра говоре о томе да су они највероватније настали
густим пирокластичним токовима који настају гравитационим колапсом вискозних
лавичних маса које нису могле да се разлију у изливе, већ су се на самом вулканском
гротлу надимале до критичне границе, а онда обрушавале у подножје вулкана. Једна од
карактеристика ових вулкана је и посебан вид деструкције ових облика - дробинске
лаве, односно, џиновска клизишта вулканогеног дробежа у којима су неки блокови
имали огромне димензије.
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Слика 1.5. Профил 4

Слика 1.6. Профил 5
Профил 6 – Стубасто лучени андезитбазалти
Око 12 km од Брестовачке бање, поред самог пута Бор Жагубица, налази се дубоко
отворени усек амфитеатралног облика у коме се види профил са откривеним андезитбазалтима, али и партије околног материјала у које се овај еруптив утиснуо. Профил је
изграђен од масивних вулканита формације андезит-базалта Црне реке. Ови
вулканити су сенонске старости и генерално одговарају фацијама излива вулкнита
интермедијарног до базичног карактера. Стене на профилу су тамносиве до мркосиве
боје са партијама које се одликују светлосивом бојом и зеленкастосивим нијансама.
Стенска маса је једра и компактна, а често показује шкољкаст прелом.

Слика 1.7. Профил 6 – стубасто лучени андезити

26

1.2.7. Квалитет основних чинилаца животне средине
Оцена стања животне средине на планском подручју дата је као процена, на основу
увида на терену, постојеће документације, природних карактеристика просторних
целина и података из Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Бор на
животну средину, и др. Самим тим, главни недостатак оцене стања је непостојање
детаљне информационе основе о стању и квалитету животне средине због чега
недостаје детаљни приказ нултог стања животне средине.
За потребе израде Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Бор на
животну средину, извршена је категоризација простора према степену загађености на
општинском нивоу, према којој су предвиђене четири категорије насеља и зона према
очекиваним нивоима загађености и угрожености животне средине проузрокованих
антропогеним притиском.
На основу адаптираних критеријума за категоризацију простора према степену
загађености животне средине утврђених кроз Просторни план Републике Србије, на
подручју Општине се предвиђају четири квалитативне категорије. Базирано на процени
могућег еколошког оптерећења појединих подручја појединих просторних целина,
могуће је издвојити релативно хомогене зоне и појасе са ризиком од загађивања
животне средине:
1) Подручје загађене и деградиране животне средине (висок степен загађености);
2) Подручје угрожене животне средине (средњи степен загађености);
3) Подручје претежно квалитетне животне средине (мали степен загађености) обухвата територије са загађењем чинилаца животне средине у дозвољеним
границама. То је рурално залеђе Општине са традиционалном пољопривредом,
у коме нема директног утицаја рударства и металургије, и постојећи и
планирани туристички центри (Бор, Брестовачка бања, Борско језеро и
Црни врх и пунктови Злотска пећина, Дубашница и Стол због могућности
повећања антропопресије на овај простор услед повећане туристичке посете),
односно туристичка подручја Кучајске планине, Борско језеро-Брестовачка
бања-Црни врх, Велики крш-Голи крш-Стол и Дели Јован; и
4) Подручје квалитетне животне средине (незнатни степен загађености) обухвата локалитете без сталних антропогених извора и то споменик природе
"Лазарев кањон" и евидентирана природна добра Кучајске планине, Тилва
Њагра и предео Борског језера, предео Брестовачке бање, Велики Крш, Голи
Крш/Стол, Дели Јован и клисуру Беле реке.
За предметно подручје нису вршена мерења параметара који карактеришу квалитет
животне средине, а њено стање може се проценити на основу идентификације
потенцијалних извора загађења у граници и непосредном окружењу планског подручја,
с обзиром на намену простора и начин коришћења земљишта. Подаци о основним
чиниоцима животне средине који су приказани у наставку ће бити интерпретирани због
сагледавања ширег контекста (што је и улога стратешке процене утицаја на животну
средину – процена територијалних утицаја).
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Стање свих параметара животне средине (квалитета воде, ваздуха, земљишта, буке и
јонизујућег и нејонизујућег зрачења) и ризик појаве елементарних непогода на
подручју Плана условљени су природним и антропогеним факторима. Природни
фактори су геолошка грађа, хидрогеолошке, сеизмичке, морфолошке, климатске,
хидролошке (ерозија, бујице) и биолошке особености, док су антропогени фактори
активности у експлоатацији и преради минералних сировина и активности индустрији,
пољопривреда, туризам и друге привредне гране које могу имати негативних ефеката
на животну средину.
1) Рецентни геоморфолошки процеси - ерозиони процеси на територији општине су
директно условљени радом човека и активностима у експлоатацији минералних
сировина. Представљају ограничење за развој угрожених делова подручја и заштиту
природних ресурса од флувиоденудационих процеса, којима се односи површински
високовредни слој земљишта. На подручју општине Бор ексцесивном ерозијом
захвћена су подручја у КО Горњане (Црквенац и Хајдучки поток) укупне површине 100
хектара и КО Бучје (Ваља, Бучје и Приок) укупне површине око 200 хектара. Постоји и
већи број бијичних водотокова са израженим бујичним поводњима. Ерозија земљишта
у сливу језера својим наносима негативно утичу на акваторију језера.
2) Остале природне непогоде и пожари - према учесталости, најизраженије су опасне
метеоролошке појаве, као што су снажне кише праћене ветром и ветар олујне јачине
који редовно изазива велика оштећења на електромрежи са прекидом снабдевања
корисника и обарање стабала. Појаве града и суградице изазивају највеће штете. Пожар
је честа последица и елементарних непогода и хаварија, али и њихов узрочник. Што се
ризика од пожара тиче, најугроженија су насеља. Шумски комплекси, угрожени су
услед недовољне уређености пожарних препрека, проласка саобраћајница и далековода
и слабе могућности саобраћајног прилаза. Значајан ризик за разматрану територију
представљају загађења животне средине која могу достићи ниво елементарне непогоде
а последица су рударских и геолошких радова, бушења, раскопавања, позајмишта,
раскривке, мајдани, каменоломи и рудници, услед специфичног технолошког поступка
и токсичног контакта са подземним водама, али и акциденти на њима.
3) Угроженост земљишта - узроци и извори деградације земљишта Борске општине су
рударство и металургија, због самих копова, формирања одлагалишта раскривки и
флотацијских јаловишта. Изливањем јаловине из флотацијског јаловишта у Бору
уништено је најплодније земљиште у долинама Борске реке и Великог Тимока у Србији
и Бугарској. Топљење руде бакра уз велике емисије сумпордиоксида довеле су до
закишељавања земљишта, уништавања вегетације и ерозије. Ниво загађености
земљишта процењен је на основу садржаја тешких метала и пестицида. Према
резултатима испитивања садржај олова, кадмијума, цинка, хрома, никла и пестицида у
земљишту је испод максимално допуштених концентрација. Садржај бакра прекорачује
норму од 100 mg/kg у катастарским општинама Оштрељ, Слатина и Бучје, а у КО Бор,
Злот, Метовница и Брестовац је незнатно испод законом дозвољених норми. На
осталим просторима садржај бакра је веома близу граничних вредности. Бакар се
првенствено акумулира у корену биљака. Садржај арсена у Борској општини је испод
дозвољених норми, т.ј. испод 25 mg/kg. Садржај арсена у биљкама је обично знатно
нижи него у земљишту. Фактори који утичу на понашање арсенових једињења у
земљишту су pH вредност и садржај гвожђа, алуминијума, калцијума и магнезијума.
Планско подручје захвата површине шума и шумског земљишта, којим управља
газдинска јединица ''Стол''. Посебан проблем представљају дивља сметлишта на
планском подручју.
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4) Угроженост вода, ваздуха и бука - с обзиром да програмом систематског праћења
стања животне средине у Републици Србији нису обухваћене воде (изузев објеката
водоснабдевања), ваздух и бука, закључци о стању тих елемената животне средину, на
нивоу овог плана процене, засновани су на посредним показатељима и повременим
мерењима и осматрањима. Квалитет вода је угрожен у свим водотоцима низводно од
садржаја РТБ-а и осталих индустрија, а Борска река је индустријски колектор.
Водотоци су угрожени и комуналним отпадним водама које се упуштају у реципијент
без пречишћавања. Очувани водотоци су само у западном и северном делу територије
Општине. Континуални мониторинг протока воде и концентрације хлора врши се на
пумпним станицама Тилва, Топовске шупе, Злот и Рготина, а квалитет површинских
вода се прати 4 пута годишње у производним погонима РТБ-а Бор. Периодично се у
Борском језеру појављује трава (Myriophyllum spicatum (klasasti krocanj) f.
Halorrhagidaceae). Брестовачка река је место за одлагање различитог чврстог и
биоразградивог отпада који наручавају њен квалитет. Такође, ова река је угрожена
испуштањем канализационих отпадних вода код Саваче, као и њена притока Бањска
река – Пујица отпадних вода из бање. Квалитет ваздуха и бука, посебно у граду, као и у
селима В. Кривељ, Оштрељ и Слатина, доминантно је угрожен сумпор-диоксидом, чија
концентрација је достизала вредности до 30 пута веће од дозвољених, зависно од
метеоролошких услова. Повећане концентрације метала у лебдећој прашини односе се
највише на арсен. Поред наведених загађивача, на квалитет ваздуха утичу и азотни
оксиди, таложне материје киселог карактера. Извори загађења ваздуха су рударство,
металургија, индустријски и енергетски објекти и саобраћај. Повећан ниво буке на
територији Општине забележен је у погонима РТБ. Систематски мониторинг буке се
врши на 24 мерна места, а спроведено је и акустичко зонирање на територији општине
Бор
1.2.8. Постојећа намена простора
Постојеће грађевинско пoдручје обухвата: изграђено грађевинско земљиште (земљиште
приведено урбаној намени) и неизграђено грађевинско земљиште. Изграђено земљиште
обухвата викенд насеље на Борском језеру изнад државног пута 2А реда бр.161, викенд
насеље Савача, комплекс смештајно-угоститељских објеката и аутокампа око Борског
језера, одмаралиште "Савача", Брестовачку Бању и насеље Бањско Поље. У
традиционалном излетничком окружењу у Брестовачкој бањи и на Борском језеру су
значајни садржаји туристичке понуде. Афирмисани су бањски, излетничкорекреативни, дечији/омладински и ловни туризам, уз делимичне активности спортског,
конгресног туризма. Но, бројни изузетни потенцијали природних добара, непокретних
културних добара, ловишта и др. нису адекватно туристички валоризовани, те остаје
још доста могућноти за интензивнији и садржанији туристички развој у будућности.
Активности туризма и рекреације на подручју Плана организују парцијални носиоци:
Туристичка организација Бор, власник Брестовачке Бање, РТБ (хотел "Језеро" на језеру
и "Клуб РТБ" у Бањи) и одмаралиште "Савача" (на језеру, у саставу предшколске
установе "Бамби" из Бора). Туристичка понуда на подручју Плана обухвата постојећи и
потенцијални смештај са постојећим сопственим спортско-рекреативним, забавним и
другим пратећим садржајима и то:
На Борском језеру:
 Хотел "Језеро" РТБ - 4****, 240 лежаја у 2-креветним, 3-креветним и
породичним собама, полуапартманима и апартманима, као и у собама за особе
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са посебним потребама; пансионски ресторан са 350 места, "а ла карт" ресторан
са 170 места, банкет сала са 120 места (у биоскопској поставци); билијар сала,
аутоматска куглана, сала за сквош, сала за мале спортове, теретана, базен,
џакузи, сауне, слана соба и сала за масажу; отворени спортски терени за фудбал,
тенис, кошарку, одбојку и одбојку на песку, уз рентирање бицикла; сопствена
плажа на језеру;
Вила Вертиго - 3***, 17 соба за преноћиште, ресторан, паркинг, уз главну
плажу; на 100 м још једна вила са 6 апартмана/двокреветних и трокреветних
соба (две са кухињом), са великом терасом, уз мању плажу; укупно 48 лежаја;
Ауто камп "Борско језеро" - на парцели од 2,5 хектара стационирано 220 камп
приколица са око 500 лежаја, може да прими још 40 камп-приколица, уз
сопствену плажу; потребно јее уређење кампа, уз обустављање изградње
затворених објеката;
Дечије одмаралиште "Савача" (за рекреативну наставу, спортске припреме и
кампове, семинаре, прославе, туристички боравак и др.); 250 лежаја у
двокреветним, шестокреветним и десетокреветним собама; трпезарија у
одвојеном објекту са 150 места и летњом баштом; учионице са наставним
реквизитима, учионица са интернетом, 2 тв и 1 музичка сала; амбуланта;
продавница са бифеом; спољни, летњи бифе; осветљена летња позорница; сала
за шах, сала за стони тенис, теретана/фитнес сала; ограђен травнати фудбалски
терен, 3 рукометна игралишта (1 осветљено), 7 кошаркашких игралишта (3
осветљена), терен за одбојку на песку, терен за мали фудбал на песку, уређене
пешачке и футинг стазе, скијашка стаза са беби-лифтом, стаза за санкање;
садржаји смештаја, рекреације и спорта захтевају обнову и комплетирање;
потенцијални пансиони и преноћишта у кућама за одмор у оквиру викенднасеља уз Борско језеро;
на језеру укупно 1.018 лежаја (240 основних и 778 комплементарних) и
потенцијално око 500 лежаја у викенд насељима око језера (уз услов
реконструкције и стандардизације дела кућа за одмор ако њихови власници
одлуче да их издају).

У Брестовачкој Бањи:
 "Клуб РТБ" - смештајно-угоститељски објект; 12 луксизних соба, 15
стандардних соба и 3 апартмана, укупно 66 лежаја; ресторан са 250 места и
тераса са 100 места; 4 банкет сале, сала за састанке са 30 места и тв сала;
паркинг;
 "Српска круна" - преноћиште са рестораном и вилама "Топлица", "Биљана" и
"Луција"; у старом објекту преноћишта - 2 апартмана, 1 једнокреветна, 2
двокреветне и 2 трокреветне собе, укупно 19 лежаја; ресторан са 60 места и
летња башта изнад Бањског потока; у приземљу виле "Топлица" - базени са
термомонералном водом и када за хидромасажу;
 "Излетник" - најстарији хотел у Србији из 1897. (гостионица са кур-салоном),
ван смештајне функције; евидентиран за заштиту;
 потенцијални пансиони и преноћишта у викенд кућама у оквиру стамбеног
насеља "Бањско поље" и викенд насеља уз Бању;
 у Бањи укупно 85 постојећих (основних) лежаја, а у Бањском пољу и викенд
насељу потенцијално до 500 лежаја (уз услов реконструкције и стандардизације
ако њихови власници одлуче да их издају).
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Број категорисаних објеката смештаја у викенд насељима и објектима примарног
становања још увек је мали, али има тренд постепеног повећавања. У свим коришћеним
капацитетима остварује се веома низак промет испод свих мерила рентабилности.
Погодности за развој туризма на подручју плана су у природним условима, ресурсима
и вредностима (предели Брестовачке Бање и Борског језера, акваториј Борског језера,
термоминерални извори и геолошка стаза у Брестовачкј Бањи, као и Црни врх,
споменик природе Лазарев кањон са Злотским пећинама и Малиником, вулканске купе
и др. у ближем окружењу), културно-историјским споменицима (споменици, просторна
културно-историјска целина Брестовачке Бање и др.), ловиштима у ближем окружењу
(Дубашница на Кучајским планинама) и др., близини Бору (уз заклоњеност од његових
загађења), изграђености хотела "Језеро" и кућа за одмор, формираној излетничкој
традицији и др.
Ограничења за развој туризма су у угрожености природних ресурса и вредности
(Борског језера и Брестовачке реке отпадним водама и транзитним саобраћајем), у
осцилацији нивоа језера због потреба РТБ за технолошком водом, у недовољном
капацитету квалитетног основног смештаја, у започетој непланској изградњи на језеру
уз приватизацију обале, у непланској изградњи већег броја објеката викенд насеља
(посебно у коридору државног пута), у тесној локацији Бање и отежаном саобраћајном
приступу Бањи, у недовољној комерцијализацији кућа за одмор у функцији приватног
смештаја, у слабој презентаацији и интерпретацији природних и културних добара, у
недостатку адекватног маркетинга и анимирања комерцијалне туристичке и
рекреативне тражње, у обогаћивању и подизању конкурентности видова туризма и др.
Насеља у планском подручју организована су на следећи начин:
 Насеље на Борском језеру се налази у северозападном делу планског подручја,
изнад државног пута 2А реда бр.161. Насеље je густо изграђено, са релативно
малим парцелама и објектима за повремени и стални боравак. Доминантна
спратност објеката је П и П+Пк.
 Насеље „Савача“ се налази у западном делу планског подручја, југозападно од
државног пута 2А реда бр.161. Карактеристика овог викенд насеља је су велики
нагиб терена и уски саобраћајни прилази парцелама. Насеље је углавном
изграђено објектима спратности П+Пк за повремени и стални боравак.
 Бањско поље је приградско стамбено насеље на источном делу плана, северно
од државног пута 2А реда бр.161. Становање је заступљено у индивидуалним
објектима и у неколико објеката спратности П+5+Пк који се налазе у
централном делу насеља. Насеље је добро инфраструктурно опремљено, а
недостају објекти јавне намене.
На подручју Плана у категорији јавних служби заступљени су следећи објекти:
лечилишни објект купатила у Брестовачкој Бањи, споменици културе у Бањи (турски
хамам, Милошев конак и Кнежев двор) и вртић у насељу "Бањско Поље" (у партеру
солитера). Од сервиса постоје продавнице мешовите робе у "Бањском пољу", Бањи и на
језеру. Објект купатила је опремљен али недовољног капацитета. Споменици културе
су рестаурирани, али је потребно партерно уређење простора око њих. Вртић је у
неусловном објекту и недовољног капацитета. Продавнице не задовољавају потребе
корисника.
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Скромни јавни објекти рекреације и спорта на подручју Плана заступљени су само: на
обали Борског језера (главна полууређена плажа код виле "Вертиго", полууређена
плажа западно од хотела "Језеро", неуређена плажа ауто-кампа и две неуређене плаже
на јужној обали језера коришћене од стране одмаралишта "Савача"); у постојећем
парку Брестовачке Бање, без адекватног партерног уређења, уз потребу проширења.
Планско подручје пресецају државни путеви:
 IIА реда број 161 (Брестовац-Салаковац-Мало Црниће-Петровац на МлавиЖагубица-Брестовац),
 IIБ реда број 391 (Брестовачка Бања-Злот-Бољевац) и
 IIБ реда број 389 (Стража-Брезовица-Борско језеро)
Државни путеви су са савременим коловозним застором, који је на појединим
деоницама у лошем стању. Геометријски попречни профил чине једна коловозна трака
са две саобраћајне траке-једна трака по смеру. Са аспекта безбедног одвијања
саобраћаја, државни путеви унутар границе плана имају недовољну ширину коловоза,
недовољну прегледност у кривинама и на местима укрштаја саобраћајница из насеља
на државни пут, па је неопходна детаљна саобраћајна анализа како би се предузеле
мере за повећање безбедности саобраћаја.
Мрежа саобраћајница унутар планског подручја настала је плански (у приградском
насељу Бањско поље и делу насеља на Борском језеру) и стихијски на осталим
деловима плана.
Што се тиче саобраћајница унутар насеља, многе деонице су без савременог коловозног
застора и не задовољавају прописане стандарде проходности меродавних возила. До
великог броја грађевинских парцела не постоје прилази. Попречни профили
саобраћајница ограничени су изграђеним објектима и не постоји могућност за њихово
проширење и изградњу тротоара, па је у многим деловима насеља омогућено одвијање
само једносмерног саобраћаја. Због конфигурације терена, подужни нагиби на
саобраћајницама су већи од прописаних.
1.2.9. Непокретна културна добра
На планском подручју се налазе следеће културно историјске знаменитости.
Уже подручје Брестовачке бање је заштићена просторно – културно историјска
целина. Брестовачка бања спада у најстарије бање у Србији, а према археолошким
налазима њу су користили и Римљани и Византијци. Свој пун процват доживела је за
време Милоша Обреновића. Из тог периода су врло значајни објекти који су заштићени
као културно добро: турско купатило (хамам), конак кнеза Милоша, дворац Александра
Карађорђевића, „Окружна зграда“ летњиковац краља Петра I и др.
Конак кнеза Милоша Обреновића је заштићено културно добро - споменик културе.
Саграђен је 1837. године и представља репрезентативну грађевину српске грађанске
архитектуре друге половине 19. века. Музеј рударства и металургије у Бору је у конаку
сместио изложбу „Брестовачка бања у доба кнеза Милоша“.
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Кнежев дворац – кнеза Александра Карађорђевића је, такође, заштићено културно
добро - споменик културе подинуто 1856. године под утицајем романске архитектуре,
доминантне у западној Европи тог времена.
Хамам кнеза Милоша је најстарији објекат на територији општине Бор. Претпоставља
се да потиче из турског периода, а да га је током свог боравка у бањи користио и кнез
Милош. Хамам се налази преко пута конака, квадратног је блика са полулоптастим
сводом – кубетом. То је мала, складна грађевина у чијој се унутрашњости налази
округао базен, пречника 2,60 m, дубине 1,10 m са кружном изграђеном клупом од
камена и степеница.
Локалитет Трњане код Брестовачке бање је археолошко налазиште из бронзаног доба
(II миленијум пре нове ере) на коме је уз насеље откривена некропола са спаљеним
покојницима. На овом локалитету, као и у насељу, пронађена је велика количина
металичне шљаке што указује да је област Бора у овом периоду била значајнији
металуршки центар.
1.3. Разматрана питања заштите животне средине у Плану и
разлози за изостављање појединих питања и проблема из стратешке процене
Током израде предметног плана и стратешке процене утицаја на животну средину која
је текла паралелно са израдом Плана, разматрана су питања у вези са заштитом
животне средине и дефинисани услови под којима се планиране активности могу
реализовати. Заштита животне средине логично подразумева поштовање свих општих
мера заштите животне средине и природе као и свих прописа утврђених законском
регулативом и условима надлежних институција. У том смислу су за израду стратешке
процене утицаја коришћени услови и документи који су том контексту релевантни.
Посебна пажња у Плану посвећена је могућим утицајима плана и планских решења на
квалитет животне средине, биодиверзитет и геодиверзитет (због геолошке стазе и
палеовулканских купа), а све у контексту еколошки најприхватљивијег решења којима
ће бити умањена опасност од нарушавања квалитета животне средине на планском
подручју.
На основу прелиминарне (генералне) процене могућих утицаја планских решења који
се заснивају на искуственим подацима и стања животне средине на предметном
подручју, може се закључити да у оквиру стратешке процене утицаја треба посебно
разматрати следеће могуће значајне утицаје планских решења на: квалитет вода у
Борском језеру; на заштиту „Геолошке стазе у Брестовачкој бањи“; на заштиту
културно-историјског наслеђа; заштиту основних чинилаца животне средине.
Поред горе наведених, у оквиру стратешке процене утицаја разматрани су и други
утицаји за које се у фази процене могућих утицаја оценило да могу имати значајан
утицај. Предметним Планом предвиђају се активности које не проузрокују озбиљна
загађења као што то проузрокују нпр. делатности из области тешке и базне хемијске
индустрије. То значи да негативни утицаји на животну средину, када је у питању
просторна димензија, нису прекограничне природе. Самим тим, стратешка процена
утицаја није разрађивала прекограничне стандарде квалитета животне средине.
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Такође, с обзиром на планиране намене, нису разматрани утицаји које планирани
објекти и активности по природи намене и техничко-технолошким карактеристикама
не могу имати на квалитет животне средине.
1.4. Приказ варијантних решења
Варијантна решења плана представљају различите рационалне начине средства и мере
реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање могућности
коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности. Укупни ефекти
плана, па и утицаји на животну средину, могу се ефикасно утврдити поређењем са
различитим варијантним решењима плана. Закон о стратешкој процени утицаја на
животну средину не прописује шта су то варијантна решења плана која подлежу
стратешкој процени утицаја, али у пракси се могу разматрати најмање две варијанте:
 варијанта примене плана,
 варијанта да се план не имплементира.
Међутим, с обзиром да у варијанти у којој се План не би радио и имплементирао не би
било промена у простору значајних за евалуацију јер је просторни обухват Плана
релативно мали, није сврсисходно анализирати наведене две варијанте.
Појединачна секторска варијантна планска решења нису разматрана у предметном
Плану.
1.5. Резултати консултација са заинтересованим органима и организацијама
Приликом одређивања планских концепција и дефинисања планских решења уважени
су и имплементирани сви услови у сугестије надлежних институција који су
прикупљени за потребе израде предметног Плана у редовном поступку.
Услови институција који су најзначајнији са аспекта заштите животне средине
приложени су уз ову Стратешку процену и налазе се на крају елабората, а уједно су и
имплементирани у СПУ, посебно у делу који се односи на мере заштите животне
средине.
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2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА
2.1 Општи и посебни циљеви
Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину општи и
посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу
заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне
средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података
о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите
животне средине у плану или програму. Општи и посебни циљеви стратешке процене
утицаја на животну средину за предметни план, садржани су у стратегији и смерницама
планова вишег реда и развојним документима општине Бор. Општи циљеви стратешке
процене, дефинисани су на основу наведених планских докумената и на основу анализе
стања и тенденција будућег развоја. На основу општих циљева и на основу: просторног
обухвата плана, планираних садржаја на подручју плана, стања животне средине на
планском подручју и ширем окружењу, дефинисани су посебни циљеви стратешке
процене који ће представљати основ за евалуацију стратешких утицаја плана на
животну средину (Табела 2.1.).
2.2. Избор индикатора
Планирање је кључна карика у систему управљања променама у животној средини, а
почетни и најважнији корак у процесу планирања је формирање базе података
(информационе основе) ради идентификације те исте средине. На основу
идентификованог стања у могућности смо да предузмемо адекватне мере у планском
процесу у циљу ефикасне заштите животне средине. Саставни део информационог
система представљају показатељи (индикатори). Показатељи управљања животном
средином представљају веома битан сегмент у оквиру израде просторног или
урбанистичког плана и један ниво у оквиру комплексног просторног информационог
система. Сврха њиховог коришћења је у усмеравању планских решења ка остварењу
циљева који се постављају.
За успешну израду Стратешке процене утицаја изузетно је важно квалитетно
дефинисати циљеве и индикаторе животне средине, односно одрживог развоја. У
оквиру Стратешке процене утицаја избор индикатора ће се извршити из «Основног сета
УН индикатора одрживог развоја», у складу са Упутством које је издало Министарство
науке и заштите животне средине у фебруару 2007. год. Овај сет индикатора заснован
је на концепту «узрок-последица-одговор». Индикатори “узрока” означавају људске
активности, процесе и односе који утичу на животну средину, индикатори “последица”
означавају стање животне средине, док индикатори “одговора” дефинишу политичке
опције и остале реакције у циљу промена “последица” по животну средину. Сет
индикатора у потпуности одражава принципе и циљеве одрживог развоја, а такође је
усклађен са Правилником о Националној листи индикатора заштите животне средине
(„Службени гласник РС“, број 37/11).
Избор индикатора наведени у табели 2.1. у складу је са планираним активностима на
подручју плана и њиховим могућим утицајима на квалитет животне средине и
послужиће за евалуацију планских решења.
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Табела 2.1. Циљеви стратешке процене и избор индикатора
Област СПУ

Општи циљеви СПУ

ВОДА

Заштита и очување
квалитета вода

ВАЗДУХ

ЗЕМЉИШТЕ

ПРИРОДНЕ
ВРЕДНОСТИ

Посебни циљеви СПУ

Индикатори

- Заштитити воде

- Промена квалитета вода као
последица реализације планираних
активности

Смањити ниво штетних
материја у ваздуху

- Смањити изложеност становништва
штетним материјама из ваздуха

- Број становника изложеног
загађујућим материјама из ваздуха

Заштита и одрживо
коришћење шумског и
пољопривредног земљишта

- Заштитити шумско и пољопривредно
земљиште

- Промена површина шумског и
пољопривредног земљишта (ha)
- Површина земљишта угроженог
ерозивним процесима (ha)

Заштита и очување
природних добара
биодиверзитета и
геодиверзитета
Заштита становништва и
људског здравља

СТАНОВНИШТВО
Заштита културног наслеђа
И СОЦИОЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

- Смањити контаминацију земљишта
- Заштитити природна добра, биодиверзитет
и геодиверзитет

- Близина и врста активности које
могу утицати на природна добра,
биодиверзитети геодиверзитет,
њихов интензитет и учесталост

- Заштити становништво и очувати људско
здравље

- Број становника изложеног
повишеном нивоу буке
- Капацитет садржаја који доприносе
очувању здравља становништва

- Очувати културно наслеђе

- Број потенцијално угожених
локалитета на којима постоје објекти
културне баштине

- Заштита од акцидента

- Изложеност становништва, објеката,
живог света могућим акцидентима

- Подстицати економски раст

- Очекивани број новозапослених у
сектору туризма и угоститељства као
резултат имплементације Плана

Социо-економски развој

3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
СА ОПИСОМ МЕРА ЗАШТИТЕ

Проблем заштите животне средине је данас један од прворазредних друштвених
задатака. Данас присутне негативне последице углавном су последица неодогварајуће
имплементације просторних и других развојних докумената, изградње насеља,
саобраћајних система, неконтролисане и неадекватне употребе енергије, као и
непознавања основних законитости из домена животне средине.
У оквирима изнетих ставова промене које су последица прилагођавања природе
потребама човека могу бити онакве какве он очекује, али могу бити, и често јесу,
сасвим неповољне и за њега самог. Скуп таквих промена за собом повлачи врло
сложене последице, које у принципу имају повратно деловање на иницијаторе промена,
доводећи тако до нових стања и нових последица.
Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину је
сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и предвиђених
мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире не стварајући
конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на посматраном
простору.
Предметни план ће представљати оквир пре свега за развој туризма и презентацију
планског подручја, што само по себи представља један вид заштите простора. Међутим,
развој туризма може имплицирати одређене негативне ефекте на квалитет животне
средине па их је у том контексту неопходно анализирати, што је урађено у наставку.
3.1. Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења
У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних
размера, вероватноће и трајања утицаја планских решења на животну средину, односно
дефинисане циљеве стратешке процене.
У табели 3.1. Приказани су критеријуми за вредновање планских решења.
Величина утицаја
Критичан
Већи
Мањи
Нема утицаја
Позитиван
Повољан
Врло повољан

Ознака
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3

Опис
Преоптерећује капацитет простора
У већој мери нарушава животну средину
У мањој мери нарушава животну средину
Нема утицаја на животну средину
Мање позитивне промене у животној средини
Повољне промене квалитета животне средине
Промене битно побољшавају квалитет живота

Табела 3.1. Критеријуми за оцењивање величине утицаја
У табели 3.2. приказани су критеријуми за вредновање просторних размера могућих
утицаја.
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Значај утицаја
Ознака
Опис
Регионални
Могућ утицај на регионалном нивоу
Р
Општински
Могућ утицај на подручју општине
О
Локални
Могућ утицај локалног карактера
Л
Табела 3.2. Критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја
Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља
важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. Вероватноћа утицаја
одређује се према скали приказаној у табели 3.3.
Вероватноћа
Ознака
Опис
100%
утицај известан
С
више од 50%
утицај вероватан
В
мање од 50%
утицај могућ
M
Табела 3.3. Скала за процену вероватноће утицаја
Поред тога, додатни критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја,
односно последица. У том смислу могу се дефинисати привремени-повремени (П) и
дуготрајни (Д) ефекти.
На основу критеријума процене величине, просторних размера и процене вероватноће
утицаја планских решења (Табела 3.4) на циљеве стратешке процене врши се
евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке
процене.
Ознака
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Планско решење
Развој комерцијалних садржаја
Развој бањско-лечилишног туризма
Унапређење садржаја за рекреацију и спорт
Унапређење јавних служби
Изградња хелидрома
Изградња зоолошког врта
Изградња аква-ситија
Реализација појаса заштитног зеленила
Правила заштите простора
Табела 3.4. Планска решења обухваћена проценом утицаја

У наставку је звршена мултикритеријумска експертска евалуација одабраних планских
решења у односу на дефинисане циљеве стратешке процене и припадајуће индикаторе,
као и евентуалних кумулативних и синергетских утицаја. Након тога се дефинишу
адекватне мере заштите за она планска решења за која су приликом вредновања
идентификовани негативни утицаји на квалитет животне средине и елементе одрживог
развоја, али и за друга планска решења за која је оцењено да неће имати стратешки
значајне утицаје или ће имати позитивне утицаје. На тај начин обезбеђује се да
имплементацијом дефинисаних мера заштите негативни утицаји буду минимизирани, а
да идентификовани позитивни утицаји остану у оквиру идентификованих позитивних
трендова.
Процена утицаја на животну средину и елементе одрживог развоја извршена је у
табелама 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8.
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Циљеви стратешке процене
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Циљеви СПУ
Заштитити воде
Смањити изложеност становништва штетним материјама из ваздуха
Заштитити шумско и пољопривредно земљиште
Смањити контаминацију земљишта
Заштитити природна добра, биодиверзитет и геодиверзитет
Заштити становништво и очувати људско здравље
Очувати културно наслеђе
Заштита од акцидента
Подстицати економски раст

ПЛАНСКА РЕШЕЊА
Развој комерцијалних садржаја
Развој бањско-лечилишног туризма
Унапређење садржаја за рекреацију и спорт
Унапређење јавних служби
Изградња хелидрома
Изградња зоолошког врта
Изградња аква-ситија
Реализација појаса заштитног зеленила
Правила заштите простора

1
-2
+3
-2
0
0
-1
-1
0
+3

2
-1
0
0
0
-1
0
0
+1
+3

3
+1
+3
0
0
0
0
0
+1
+3

Циљеви СПУ
4
5
6
-1
-1
0
+1 +2 +3
0
0
+2
0
0
+1
0
0
-1
-1
0
0
0
0
+1
+1
0
+1
+3 +3 +2

7
0
+3
0
0
0
0
0
0
+3

8
0
0
0
0
0
0
0
0
+2

9
+3
+3
+2
+1
+1
+1
+2
0
+1

* - критеријуми према табели 3.1.
,

Табела 3.5. Процена величине утицаја планских решења на животну средину
ПЛАНСКА РЕШЕЊА
Развој комерцијалних садржаја
Развој бањско-лечилишног туризма
Унапређење садржаја за рекреацију и спорт
Унапређење јавних служби
Изградња хелидрома
Изградња зоолошког врта
Изградња аква-ситија
Реализација појаса заштитног зеленила
Правила заштите простора

1
Л
Л
Л

2
Л

3
Л
Л

Л
Л
Л
Л

Л
Л

Л
Л

Циљеви СПУ
4
5
6
Л
Л
Л
Л
О
О
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
О

7

8

9
О
О
О
Л
Л
Л
Л

Л

Л

Р

Р

* - критеријуми према табели 3.2.

Табела 3.6. Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину
ПЛАНСКА РЕШЕЊА
Развој комерцијалних садржаја
Развој бањско-лечилишног туризма
Унапређење садржаја за рекреацију и спорт
Унапређење јавних служби
Изградња хелидрома
Изградња зоолошког врта
Изградња аква-ситија
Реализација појаса заштитног зеленила
Правила заштите простора

1
М
В
М

2
М

3
М
М

С
М
М
В

М
М

М
В

Циљеви СПУ
4
5
6
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
В
В
М

7

8

9
С
С
В
М
М
М
В

В

М

В

В

* - критеријуми према табели 3.3.

Табела 3.7. Процена времена трајања утицаја Просторног плана на животну средину
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Табела 3.8. Збирни утицаји Плана на животну средину са образложењем утицаја
,

Планска решења

Развој комерцијалних
садржаја

Развој бањсколечилишног туризма

Унапређење садржаја
за рекреацију и спорт

Унапређење јавних
служби

Изградња хелидрома

1

2

Ранг утицаја у односу на циљеве СПУ
3
4
5
6
7

-2/Л/М/Д -1/Л/М/П +1/Л/М/И -1/Л/М/П -1/Л/М/П

+3/Л/М/Д

-2/Л/М/П

/

/

/

/

/

-1/Л/С/П

/

/

+3/Л/М/Д +1/Л/М/Д +2/Л/М/Д +3/О/М/Д +3/Р/В/Д

/

/

/

/

/

/

/

/

/

+2/О/М/Д

+1/Л/М/Д

-1/Л/М/П

40

/

/

/

8

9

Образложење утицаја

/

Могући су негативни утицаји локалног карактера
уколико би се комерцијални садржаји реализовали
на неадекватан начин. Ови утицаји су на теоријској
основи и требало би да буду предупређени
+3/О/С/Д инфраструктурним и комуналним опремањем
локациа на којима постоје, или ће се градити
комерцијални садржаји. Извесни су јаки позитивни
утицаји општинског карактера на еконосмки развој
планског подручја и његове околине.

/

Очекују се јаки позитивни утицаји који су углавном
дуготрајног карактаре, а односе се на побољшање
здравственог аспекта становништва и заштиту
природних и културних вредности који су у
+3/О/С/Д функцији развоја бањско-лечилишног туризма.
Посебан допринос односи се на стварање услова за
економски развој планског подручја и општине
генеално.

/

+2/О/В/Д

Могуће су негативне импликације овог планског
решења пре свега на квалитет вода уколико би се
реализација
ових
активности
одвијала
на
неодговоран начин (није последица самог планског
решења.). Значајне позитивне утицаје могуће је
очекивати са аспекта утицаја на здравље
становништва и стварање предуслова за економског
развоја планског подручја.

/

Могући су позитивни утицаји локалног карактера на
здравље становништва, пре свегра реализацијом и
+1/Л/М/Д унапређењем здравствених служби, док би све
укупан развој јавних служби допринео економском
развоју планског подручја.

/

Извесни су повремени негативни утицаји у
контексту повећања интензитета буке у зони
хелидрома. Утицаји су локалног и привременог
+1/Л/М/Д карактера, али ће свакако постојати изложеност
становништва овим утицајима. Ово решење може
допринети економском развоју подручја.

Планска решења

Изградња зоолошког
врта

Изградња аква-ситија

Реализација појаса
заштитног зеленила

Правила заштите
простора

1

-1/Л/М/П

-1/Л/М/П

/

2

/

/

Ранг утицаја у односу на циљеве СПУ
3
4
5
6
7

/

/

-1/Л/М/П

/

+1/Л/М/Д +1/Л/М/Д +1/Л/М/Д

/

/

/

/

/

+1/Л/М/Д

+1/Л/М/Д

/

/

8

9

Образложење утицаја

/

Реализација ово планског решења могла би имати
повремене негативне импликације на квалитет вода
и земљишта уколико би дошло до пропуштања
осоке у земљиште и воде. Наведено планско решење
+1/Л/М/Д има мању вероватноћу дуготрајног позитивног
утицаја локалног карактера на обогаћивање
туристичке понуде и економски развој планског
подручја.

/

+2/Л/В/Д

Могући су негативни утицаји на квалитет вода у
уколико би се без одговарајућег третмана вода
испуштала у природни реципијент. Позитивни
утицаји који се очекују односе се на здравствени
аспект који би се омогућио кроз активности у
спортовима на води. Такође, вероватни су јаки
позитивни утицаји на економски развој планског
подручја кроз овако атрактивне садржаје који су
предвиђени у склопу аква-ситија.

/

Очекују се позитивни утицаји локалног и
дуготрајног катактера на смањење изложености
становништва загађенонм ваздуху, заштити шума и
шумског земљишта и побољшању предеоних
карактеристика планског подручја.

/

Очекивани су јаки позитивни утицаји углавном
локалног али дуготрајног карактера у односу на све
циљеве стратешке процене, посебно у односу на
њене основне чиниоце: воду, ваздух и земљиште,
+3/Л/В/Д +3/Л/М/Д +3/Л/В/Д +3/Л/В/Д +3/Л/В/Д +2/О/М/Д +3/Р/В/Д +2/Л/В/Д +1/Л/М/Д као и у односу на заштиту био и геодиверзитета и
природних и културних добара, али и извесни
индиректни позитиван утицај на заштиту здравља
становника
и
економски
развој
подручја
(индиректни утицаји).
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Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се
констатовати да нису идентификовани стратешки значајни негативни утицаји планских
решења у односу на конкретан простор и његово шире окружење (табела 3.8). Мањи
негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских решења су
ограниченог интензитета и просторних размера, што је потврђено кроз
вишекритеријумску евалуацију планских решења. С друге стране, очекују се значајни
позитивни утицаји планских решења у односу на цуљеве СПУ који у појединим
случајевим превазилазе просторне оквире предметног плана. Посебан допринос види се
такође и у односу на социо-економске циљеве СПУ који ће реализацијом предметног
плана бити значајно изражени.
Све наведене констатације су очекиване с обзиром на планску концепцију која се
базира управо на заштити простора и очувању квалитета животне средине, укључујући
природну средину и културна добра.
3.2. Кумулативни и синергетски ефекти
У складу са Законом о стратешкој процени (члан 15.) стратешка процена треба да
обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката. Ови ефекти настати као
резултат интеракције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и активности и
различитих планираних активности у подручју плана.
Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај,
а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Као пример
се може навести загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке.
Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе
укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти
се најчешће манифестују код људских заједница и природних станишта.
Предметном СПУ нису идентификовани значајни кумулативни ни синергетски утицаји
који могу настати у интеракцији планираних и постојећих активности на планском
подручју.
3.3. Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја
Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне
средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на
основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој околини и
на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере
заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу
у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне
средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на
датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја.
На основу анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са
својим окружењем, планираних активности у планском подручју процењених могућих
негативних утицаја на квалитет животне средине и услова надлежних институција,
утврђене су и имплементиране мере/смернице заштите у сваком појединачном сектору
плана, а додатне мере заштите животне средине које је потребно спроводити у току
имплементације предметног плана су:

 у циљу заштите животне средине у планском подручју спроводити све мере
заштите животне средине предвиђене предметним планом и овом СПУ;
 обавезно је стриктно спровођење законске регулативе која се односи на заштиту
животне средине и поједине њене чиниоце;
 обавезно је примена пропозиција и мера заштите дефинисаних у условима
надлежних институција прибављених за потребе израде предметног плана;
 све активности у водном земљишту спроводити уз стриктно поштовање
пропозиција Закона о водама;
 у спровођењу Просторног плана обавезна је примена мера заштите природних
вредности, односно дивљих врста и њихових станишта, предела и геонаслеђа
утврђених у складу са Законом о заштити природе;
 потребно је претходно комунално опремање локација као услов за сваку
изградњу на планском подручју;
 за постојеће објекте у близини језера и водотокова обавезна је изградња
водонепропусних септичких јама уколико не постоји могућност повезивања на
канализациону мрежу;
 потребно је стриктно поштовање планом дефинисаних удаљености од језера
(јавне површине) за сваку будућу изградњу;
 забрањена је промена постојеће морфологије терена у простору СП ''Геолошка
стаза у Брестовачкој бањи;
 задржати и ревитализовати историјску матрицу језгра Брестовачке бање,
очувати посебне амбијенталне целине и пејсажно вредне просторе, историјско и
културно наслеђе;
 очувати карактеристике којима се утврђује бањско подручје (вода, пелоид,
зеленило);
 очувати ток Брестовачке реке у природном и блиско-природном стању и
спречити даље преграђивање водотока;
 обезбедити редовно чишћење Брестовачке реке од наноса и отпада;
 санирати и рекултивисати све неуређене, девастиране и деградиране површине,
локације, објекте који не задовољавају санитарно-еколошке стандарде;
 није дозвољено испуштање отпадних вода у природне реципијенте (Борско
језеро и Брестовачку бању) уколико нису претходно пречишћене до вредности
које прописује релевантналегислатива;
 до изградње пречистача отпадних вода, прихват санитарно-фекалних вода
решити изградњом водонепропусних вишекоморних септичких јама;
 предузети све мере како би се спречило доспевање горива, мазива и других
штетних и опасних материја до подземних и површинских вода;
 приликом пројектовања аква-ситија размотрити могућност рециркулације воде
намењене за аква-садржаје у затвореном простору;
 нису дозвољене намене које производе висок ниво буке, аерозагађење и отпадне
материје које могу да угрозе друге намене у непосредном окружењу;
 за појединачне објекте размотрити могућност коришћења обновљивих извора
енергије за сопствене потребе;
 спречити превођење природних и полуприродних водених и влажних станишта
у друге намене;
 спречити прекомерну пренамену шумског и пољопривредног земишта у
грађевинско земљиште у сарадњи са управљачима овим ресурсима;
 архитектура нових објеката треба да је у складу са наменом, амбијентом и
традицијом планског подручја;
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 прекинути радове и обавестити Министарство пољопривреде и заштите животне
средине ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошкопалеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла;
 израдити посебан концепт озелењавања специфичног бањског простора и
туристичке зоне око Борског језера којим ће се унапредити зелене површине у
естетском и у функционално-заштитном аспекту;
 обавезно је стриктно поштовање одредби Закона о заштити културних добара
(„Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон), а све
активности на уређењу простора изводити тако да се не угрожавају непокретна
културна добра по себно у зони Брестовачке бање и археолошки локалитети;
 уколико се у току грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта
и археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине
радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме
мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у
коме је откривен;
 сакупљање отпада и његово депоновање дозвољено је само на водонепропусним
и за то намењеним површинама које ће бити утврђене условима надлежног
комуналног предузећа;
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ
У случају израде детаљних урбанистичких планова за специфичне обухвате и намене:
ветрогенераторе, соларне електране, постројења за биомасу и мале хидроелектрана
уколико су снаге веће од 1,0 MW, потребна је израда стратешких процена утицаја на
животну средину, у циљу сагледавања кумулативних и синергетских утицаја, и других
специфичних утицаја карактеристичних за конкретне пројекте.
Инвеститори/носиоци пројекта за појединачне објекте су у обавези да се, у складу са
Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр.135/04, 36/09 и 72/09
– 43/11 – Уставни суд), Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја
на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 69/2005), обрате надлежном органу за
послове заштите животне средине са Захтевом за одлучивање о потреби израде студије
о процени утицаја на животну за све објекте који се планирају предметним планом, а
који се налазе на листама I или II Уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 114/08).
Студија о процени утицаја ради се на нивоу техничке документације за потребе Идејног
пројекта, односно за потребе прибављања грађевинске дозволе. У оквиру ње се, на
основу конкретних података о локацији и детаљних података о планираном објекту
(техничких спецификација, карактеристика објекта и његових капацитета), утврђују
детаљне техничко-технолошке мере заштите животне средине.
Студије о процени утицаја морају бити усклађене са решењима предметног плана и
стратешке процене утицаја на животну средину.
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5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ)
Успостављање ефикасног мониторинга предуслов је остваривања циљева у области
заштите природе и животне средине, односно циљева СПУ и представља један од
основних приоритета имплементације Плана.
У циљу ефикасне заштите животне средине у процесу имплементације реализације
дефинисаних мера заштите, потребна је контрола спровођења планских решења у
свима фазама реализације предметног плана.
Мониторинг основних чинилаца животне средине и природе спроводити у складу са
релевантном законском регулативом. Све наведене параметре потребно је пратити у
односу на индикаторе дате према рецепторима животне средине који су дефинисани и
презентовани у табели 2.1. и у складу са законским и подзаконским актима за одређене
аспекте животне средине, а посебно у складу са Правилником о Националној листи
индикатора заштите животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр.
37/2011).
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6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ПРОБЛЕМИ
У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Основна намена стратешке процене утицаја на животну средину је да олакша
благовремено и систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на
нивоу стратешког доношења одлука о плановима и програмима уважавајући принципе
одрживог развоја. Стратешка процена је добила на значају доношењем EU Directive
2001/42/EC о процени еколошких ефеката планова и програма (са применом од 2004.
године), а код нас доношењем Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (са применом од 2005. године). Будући да су досадашња искуства недовољна у
примени стратешке процене предстоји решавање бројних проблема. У досадашњој
пракси стратешке процене планова присутна су два приступа:
(1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката на
планове и програме где није проблем применити принципе за ЕIА, и
(2) планерски : који захтева битно другачију методологију из следећих разлога:
 планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и
имају мање детаљних информација о животној средини,
 планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред
еколошких обухватају друштвена (социјална) и економска питања,
 због комплексности структура и процеса, као и могућих кумулативних и
синергетских ефеката у планском подручју нису примењиве софостициране
симулационе математичке методе,
 при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито
јавности, због чега примењене методе и резултати процене морају бити
разумљиви учесницима процеса процене.
Због наведених разлога у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске
методе као што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријална анализа,
просторна анализа, SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета,
анализа ланца узрочно-последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд.
Као резултанта примене било које методе појављују се матрице и графикони којима се
испитују промене у простору и животној средини које би имплицирала имплементација
плана и изабраних варијанти. Графикони и матрице се формирају успостављањем
односа између циљева плана, планских решења и циљева стратрешке процене са
припадајућим индикаторима.
Приликом израде стратешке процене утицаја на животну средину за предметни план,
примењен је модел мултикритеријумске квалитативне експертске евалуације планских
решења у односу на дефинисане посебне циљеве стратешке процене и припадајуће
индикаторе одрживог развоја. Начин приказивања могућих утицаја применом
графикона омогућује јасан увид у позитивне и негативне утицаје сваког појединачног
планског решења што је у контексту учешћа заинтересованих органа, организација и
јавности од посебног значаја. Као основа за развој овог модела послужиле су методе
које су потврдиле своју вредност у земљама Европске уније. Примењена методологија
заснована је на квалитативном вредновању животне средине у подручју плана,
непосредном и ширем окружењу, као основе за валоризацију простора за даљи
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одрживи развој. У смислу општих методолошких начела, стратешка процена утицаја је
урађена тако шти су претходно идентификовани: полазни програмски елементи,
полазне основе, постојеће стање животне средине. Битан део истраживања је посвећен:
 процени постојећег стања, на основу кога се могу дати еколошке смернице за
планирање,
 квалитативном одређивању могућих утицаја планираних активности на основне
чиниоце животне средине који су послужили и као основни индикатори у овом
истраживању,
 анализи планских решења на основу којих се дефинишу еколошке смерница за
спровођење плана и имплементацију, тј. за утврђивање еколошке валоризације
простора за даљи развој.
Слика 6.1. Процедура и методологија израде извештаја о СПУ

Непостојање егзактних података о квалитету животне средине на планском подручју,
односно непостојање циљних мерења квалитета основнох чинилаца животне средине,
условило је да се постојеће стање квалитета животне средине утврди на основу
расположивих података и планске и друге документације која је на индиректан или
директан начин третирала простор који је у обухвату предметног Плана и СПУ.
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7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА
Према члану 18. Закона о СПУ, орган надлежан за припрему плана и програма
доставља заинтересованим органима и организацијама на мишљење извештај о
стратешкој процени. Заинтересовани органи и организације дужни су да доставе
мишљење у року од 30 дана од дана пријема захтева за давање мишљења.
Према члану 19. Закона о СПУ, потребно је обезбедити учешће јавности у разматрању
извештаја у оквиру излагања плана и програма на јавни увид и одржавања јавне
расправе. Орган надлежан за припрему плана и програма обавештава јавност о начину
и роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и времену и
месту одржавања јавне расправе у складу са Законом.
Досадашњи начин јавне расправе у оквиру процеса доношења планова није усклађен са
савременом праксом у већини европских земаља, а посебно одступа од пропозиција
"Архуске конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука
и доступности правосуђа по питањима заштите животне средине" (ECE/CEP/43/98),
које су нашле своје место у Закону о заштити животне средине (члан 81).
Због значаја пројекта, односно могућих утицаја (позитивних и негативних)
предложеног плана на животну средину, социјални и економски статус локалне
заједнице, важно је адекватно и "транспарентно" укључивање заинтересованих страна
(инвеститора, надлежних државних органа, локалних управа, невладиних организација
и становништва) у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине.
Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем
презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене.
Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се у оквиру
излагања предметног плана.
Што се тиче начина на који су питања животне средине укључена у План, у Стратешкој
процени је истакнуто да су израда Плана и Стратешке процене текли упоредо, чиме се
створила могућност да се циљеви СПУ укључе у најранију фазу дефинисања планских
концепција по секторима плана чима се остварио интегрални приступ у планирању и
заштити животне средине. Резултат тога је да су планска решења креирана у контексту
заштите животне средине и то у односу на оне елементе које овакав пројекат може
доминантно имплицирати.
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8. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
Препознавши значај заштите пре свега природних добара у планском подручју,
надлежни орган општинске Управе Бор, донео је Одлуку о изради Плана генералне
регулације туристичког подручја Борско језеро – Брестовачка бања ("Службени лист
општине Бор", бр.13/15), чији је саставни део и Одлука о приступању изради Стратешке
процене утицаја на животну средину, у складу са пропозицијама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10).
На основу наведене Одлуке о изради стратешке процене, у Извештају је анализирано
постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном Планом, значај и
карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и
проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих
значајних утицаја Плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
За вредновање је коришћењена мултикритеријумска експертска евалуација планских
решења у односу на постављене циљеве стратешке процене утицаја и релевантне
индикаторе за њихову оцену засноване на основном сету индикатора одрживог развоја
УН и Правилнику о Националној листи индикатора заштите животне средине
(„Службени гласник РС“, број 37/11). Укупно је вредновано 9 планских решења за, у
односу на исто толико циљева Стратешке процене и 10 припадајућих индикатора.
Акценат у процесу вредновања планских решења посвећен је анализи њиховог утицаја
на потенцијално најосетљивије чиниоце животне средине на конкретном простору, а
посебно утицају на Борско језеро, Брестовачку реку и подручје СП ''Геолошка стаза у
Брестовачкој бањи) које је предложено за заштиту.
Овакав приступ резултирао је превентивном заштитом наведених важним природних
чинилаца, односно формулисањем планских концепција на начин да се не ремети
баланс и не стварају конфликти у планском подручју, што се има сматрати
најзначајнијим доприносом Стратешке процене чија је израда текла паралелно са
израдом предметног плана.
Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја
констатовано је да нису идентификовани стратешки значајни негативни утицаји
планских решења у односу на конкретан простор и његово шире окружење што је
елаборирано у табели 3.8. Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати
реализацијом планских решења су ограниченог интензитета и просторних размера, што
је потврђено кроз вишекритеријумску евалуацију планских решења. С друге стране,
очекују се значајни позитивни утицаји планских решења у односу на цуљеве СПУ који
у појединим случајевим превазилазе просторне оквире предметног плана. Посебан
допринос види се такође и у односу на социо-економске циљеве СПУ који ће
реализацијом предметног плана бити значајно изражени.
Све наведене констатације су очекиване с обзиром на планску концепцију која се
базира управо на заштити простора и очувању квалитета животне средине, укључујући
природну средину и културна добра.
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Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће оптеретити
капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења максимално
умањили, дефинисане су и таксативно наведене смернице за заштиту животне средине
које је потребно спроводити у процесу имплементације плана.
Детаљне организационе и техничко технолошке мере заштите за појединачне објекте и
пројекте који су предвиђени овим планом биће могуће дефинисати у оквиру студија о
процени утицаја на животну средину на нивоу техничке документације уколико
надлежни орган за послове заштите животне средине донесе такву одлуку, што је
предвиђено као могућност овом стратешком проценом утицаја на животну средину, а у
у складу са релевантном легислативом.
Резимирајући све наведено, закључак Извештаја о стратешкој процени утицаја је да су
Планом генералне регулације туристичког подручја Борско језеро – Брестовачка бања и
Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, анализирани могући
утицаји планираних намена и предвидеђене одговарајуће планске смернице заштите и
мере мониторинга, како би планиране активности биле у функцији реализације циљева
одрживог развоја на предметном простору. У том контексту, предметни План генералне
регулације сматра се у целости прихватљивим са аспекта могућих утицаја на животну
средину.
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ
(НАПОМЕНА: Извештај о стратешкој процени утицаја урађен је на основу карата из ПГР-а)
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