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УВОД 

Израда Плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у 
сливу Борске реке (у даљем тексту: План детаљне регулације или ПДР) покренута је на основу Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у 

сливу Борске реке (Сл. лист општине Бор, бр. 27/15). У складу са законским и обавезама прописаним кроз 

Генерални урбанистички план Бора (Сл. лист општине Бор, бр. 20/2015 и 21/2015) , покренута је и израда 

Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину  ПДР за изградњу колектора и постројења за 

пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке. 

Стратешка процена је припремљена за процедуру стручне оцене од стране Комисије за планове општине 

Бор.  

Ова Стратешка процена је урађена у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину 

("Службени гласник РС", 135/04. и 88/10), Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", 

135/04 и 36/09), Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 –исправка и 

14/16),  Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 

42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр. 64/2015), Законом о водама 

(„Службени гласник РС“, бр. 30/10), Законом о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и бр. 88/10), 

одредбама Закона о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/10), Уредбом о 

утврђивању Водопривредне основе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 11/02), као и 

пропозицијама датим кроз Просторни план општине Бор  (Сл. лист општине Бор, бр. 3/14 и 4/14), Генерални 

урбанистички плана Бора (Сл. лист општине Бор, бр. 20/2015 и 21/2015) и План генералне регулације 
градског насеља Бор (Сл. лист општине Бор, бр. 3/2018. 

Предмет ове Стратешке процене је утицај изградње колектора и постројења за пречишћавање отпадних 

вода у сливу Борске реке на основне елементе животне средине као и могућности умањивања и/или 

неутрализације њихових негативних ефеката на све параметре животне средине .  

Стратешка процена представља значајан инструмент генералног, стратешког планирања, на републичком и 

урбанистичког планирања, на локалном нивоу, као и претходног усаглашавања еколошких и развојних 

интереса. Она се спроводи/врши ради обезбеђивања вишег нивоа заштите животне средине  и  

интеграције еколошких захтева, мишљења и начела у планове и програме, у циљу подстицања и 

унапређења одрживог развоја. Овим путем се усаглашавањем циљева и принципа одрживог развоја у 

плановима и програмима, детерминишу начини неутралисања или ограничавања негативних утицаја на 

животну средину, здравље, квалитет живота и економски статус становништва неког подручја. Притом, СПУ 

настоји да усагласи и хармонизује захтеве заштите животне средине и развоја путем вредновања планских 

решења у односу на захтеве животне средине. 

Такође, императив у поступку израде Стратешке процене је дефинисање партиципације заинтересованих 

страна, јавности и интересних група у процес планирања и одлучивања по питањима свих планских решења, 

која се односе на животну средину. Израда СПУ обавезна је за планове у области просторног и 

урбанистичког планирања уколико њихова решења могу изазвати потенцијалне значајне ефекте на животну 

средину. 

Полазну основу за израду овог документа чини  Плана детаљне регулације за изградњу колектора и 

постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке, а плански основ представљају Просторни 

плана општине Бор са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, Генерални 

урбанистички план Бора (Сл. лист општине Бор, бр. 20/2015 и 21/2015) са Извештајем о стратешкој процени 

утицаја плана на животну средину и План генералне регулације градског насеља Бор (Сл. лист општине Бор, 

бр. 3/2018) са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину и као и друга 

расположива документација.  
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Методолошки приступ изради програма заснован је на Закону о стратешкој процени утицаја на животну 

средину1 и Упутствима за спровођење Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину2. 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на 

животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и којим се одређују мере за 

смањење негативних утицаја на животну средину. Извештај садржи нарочито: 

1) Полазне основе стратешке процене 

2) Преглед карактеристика и оцена стања животне средине у подручју плана 

3) Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора 

4) Процену могућих значајних утицаја на животну средину 

5) Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја  

6) Смернице за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима  

7) Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана  

8) Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене 

9) Приказ начина одлучивања 

10) Закључке стратешке процене утицаја и друге податке од значаја за  стратешку процену 

 

Стратешка процена је процес који треба да интегрише циљеве и принципе одрживог развоја у 
плановима детаљне регулације уважавајући при томе потребу да се избегну или ограниче 
негативни утицаји на животну средину и на здравље и добробит становништва. Значај стратешке 
процене утицаја на животну средину огледа се у томе што: 
 

 обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, на пример -
кумулативни и социјални ефекти, 

 помаже да се провери повољност евентуалних варијанти развоја, 

 избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну средину 
већ дефинисаног пројекта. 

 утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја  конкретних пројеката, укључујући и 
претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање, итд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
1 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, «Службени гласник РС» бр. 135/04 и 88/10. 
2 Упутства за спровођење закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Министарство науке и заштите животне 

средине, фебруар 2007. 
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I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

Полазне основе стратешке процене утицаја обухватају: 

1) кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим плановима и програмима; 

2) преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју за које се извештај доноси; 

3) карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду изложене значајном 
утицају; 

4) разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или програму и приказ разлога за 
изостављање одређених питања и проблема из поступка процене; 

5) приказ припремљених евентуалних варијантних решења која се односе на заштиту животне средине у 
плану или програму (укључујући варијантно решење нереализовања плана и програма и најповољније 
решење са становишта животне средине); 

6) резултате претходних консултација за заинтересованим органима и организацијама битне са становишта 
циљева и процене могућих утицаја СПУ. 

1.1. ПРЕГЛЕД САРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА И ОДНОСА СА ДРУГИМ ПЛАНОВИМА 

1.1.1. ПРЕДМЕТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Предмет Плана детаљне регулације је изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у 

сливу Борске реке. Како би се заштитили водотоци од загађења, не само за садашње потребе, већ и за 

будуће, и тиме остварио основни услов одрживог развоја, потребно је применити мере заштите вода, 

односно заштите животне средине. Такође, Србија има обавезу да се усагласи са Директивом о урбаним 

отпадним водама, односно да обезбеди сакупљање и третман у складу са Директивом и националним 

прописима. Као коначан резултат стања животне средине на подручју градског насеља Бора, може се 

очекивати побољшање: квалитета воде Борске реке; општих здравствених прилика становника; биолошке 

разноврсности у рекама и изгледа пејзажа. 

Границом ПДР-а обухваћени су делови катастарских општина Бор 1, Бор 2 и Слатина, у површини од око 

12,2 ha, постојећи и нови тунел укупне дужине око око 6,0 km, km, нови колектор са сервисним путем у 

дужини од око 0,8 km и приступни пут до ППОВ од око 0,5 km (у даљем тексту: Планско подручје).  

Плански обухват Плана детаљне регулације (у даљем тексту: Планско подручје) састоји се од две целине: а) 

део система који се налази у долини Борске реке (коридор колектора са сервисном саобраћајницом, 

локација ПООВ и део приступног пута) и б) подземни део који обухвата постојећи и планирани тунел главног 

колектора. 

Границом Планског подручја обухваћено је корито и речна долина Борске реке на делу њеног некадашњег 

тока  низводно од индустријског комплекса РТБ Бор групе у Бору и регионалне пруге Бор – Зајечар, уски 

прибрежни појас са десне долинске стране укључујући и зону излива постојећег градског колектора отпадних 

вода, делови спирница и јаруга са бујичним водотоцима, као и речне терасе са делом прибрежног подручја 

са леве долинске стране. Борска река је изгубила режим природног водотока услед регулационих радова у 

горњем току у циљу предодводњавања тзв. Борског копа (који више није у функцији, већ се запуњава 

јаловином из Кривељског копа), тако да је на Планском подручју и низводно до улива Рукјавице, она у 

функцији реципијента и служи за сакупљање и одвођење атмосферских - површинских вода са дела сливног 

подручја, прибрежних и провирних вода, као и загађених вода које се изливају из одводних хидротехничких 

тунела постојећег градског канализационог система и тунела (колектора) атмосферских вода из 

Индустријске зоне али и провирних и повремено преливних вода са флотацијског јаловишта. Као последица 

претходно догођених поводња, али и хаваријских изливања, дуж долине су присутне наплавине вученог 

материјала и већим делом запуњено некадашње речно корито за малу воду. 

Обухваћене површине ће бити место обимних хидротехничких (грађевинских), биотехничких  и биолошких 

радова на изградњи главног колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора 

пречишћених вода, као и реконструкцији водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних вода (укључујући атмосферске и воде од прања улица и уређених јавних градских површина), 
радова на  одржавању водотока - реципијента , изградњи водних објеката за заштиту од ерозије и бујица, као 
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и заштитних радови на спречавању и отклањању штетног дејства ерозије и бујица, осигурању обала и 

уређењу  приобаља.  

Планским подручјем ПДР-а обухваћен је само део приступне саобраћајнице на око 500,0 m од ППОВ у овиру 

расположивог катастарско-топографског плана у размери 1:1000. Преостали део приступне саобраћајнице 

од око 2.250,0 m до прикључка на државни пут ДП IIА-166 биће обухваћен Планом детаљне регулације за 

насеље Слатина. 

Планом детаљне регулације обухваћено је грађевинско подручје са јавном наменом (јавно грађевинско 

земљиште) површине од око 10,54 ha 

Како би се заштитили водотоци од загађења, не само за садашње потребе, већ и за будуће, и тиме остварио 

основни услов одрживог развоја, потребно је применити мере заштите вода, односно заштите животне 

средине. Такође, Србија има обавезу да се усагласи са Директивом о урбаним отпадним водама, односно да 

обезбеди сакупљање и третман у складу са Директивом и националним прописима. Као коначан резултат 

стања животне средине на подручју градског насеља Бора, може се очекивати побољшање: квалитета воде 

у Борској реци; општих здравствених прилика становника; биолошке разноврсности и изгледа пејзажа. 

1.1.2. ПЛАНСКИ ЦИЉЕВИ НА ПРОСТОРУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Општи циљеви развоја хидротехничке инфраструктуре у Бору су:  

- трајно решење снабдевања водом градског подручја Бора, са обезбеђеношћу не мањом од 97% 
(обезбеђеност са којом се планирају и највећи системи), са нормама снабдевања које се користе за такве 
системе у свету (250 L/корисник∙дан); У случају евентуалних редукција мора да буде обезбеђено најмање 
70% од захтеваних количина воде (коефицијент редукције ω = 0,7); 

- повећање хидрауличке и хаваријске поузданости система за снабдевање водом Борског подсистема у 
оквиру Тимочког регионалног система за снабдевање водом насеља; 

- потпуна заштита следећих изворишта из којих се снабдева Борски водоводни (под)систем у оквиру 
Тимочког регионалног система: Бељавинска врела, Злотско врело, врело Кривељска Бањица, Сурдуп, 
као и извориште Мрљеш (Боговина) на подручју будуће акумулације Боговина; у зони хидрауличких 
утицаја на та изворишта не смеју се одвијати било какве активности које би могле да угрозе количину и 
квалитет воде, као и услове за реализацију акумулације Боговина; 

- снабдевање технолошком водом индустрије на подручју града са обезбеђеношћу од 97%, коришћењем 
акумулације Борско језеро; у том циљу је потребно повећање биланса вода Борског језера, довођењем 
воде из Злотског крака водоводног система, у периодима када воде има више него што је потребно за 
потребе снабдевања насеља;    

- обнова канализационих система и потпуна санитација градског подручја Бора, по принципу сепарационог 
система; то подразумева два подсистема: у сливу Борске реке и у сливу Брестовачке реке, који се могу 
међусобно спајати, зависно од прихваћене концепције за реализацију постројења за пречишћавање 
отпадних вода; 

- у циљу заштите вода и рационализације потрошње воде при обнови постројења уводити рециркулацију 
воде у технолошким процесима, са обавезним предтретманом пре упуштања у канализацију општег типа; 
уколико се отпадне воде индустрије упуштају у водотоке, морају бити пречишћене до нивоа да одговарају 
бар IIб класи квалитета, који је прописан Правилником за канализационе системе, без икаквих опасних 
материја;  

- трајно обезбеђење класа квалитета свих површинских и подземних вода на ширем разматраном подручју 
(Борска река, Злотска река, Брестовачка река, Црни Тимок, итд.) према захтевима из Водопривредне 
основе Србије, што подразумева да се реке које служе као изворишта задрже у класи I/II, евентуално IIa, 
а све остале у класи не лошијој од IIб, осим у Борској реци, на којој треба остварити квалитет бар на 
нивоу III класе (БПК5 < 12 mg O2 / L); и   

- пошто су независно од варијанте за реализацију ППОВ пријемници мале реке (Борска река и 
Брестовачка река), поставља се висок критеријум њихове ефективности, оквирно са показатељем БПК5 < 
6 mg О2/L. 

Посебни циљеви израде ПДР-а и третмана отпадних вода у Бору су: 

- обезбеђење планског основа за реконструкцију канализационог система Бора; 
- развој уређења за пречишћавање отпадних вода Бора у сливу Борске реке; 
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- утврђивање јасних пропозиција и услова за изградњу новог и реконструкцију постојећег главног 
канализационог колектора; и 

- допринос заштити животне средине посебно у долини Борске реке низводно од града. 

1.1.3. ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА – СТРАТЕГИЈАМА, ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА 

Локалитет колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке налази се у 

границама градског насеља Бор, чији статус је одређен Просторним планом Републике Србије (Службени 

гласник РС, 88/10), Регионалним просторним планом Тимочке крајине (Службени гласник РС бр. 51/11), 

Просторним планом општине Бор (Сл. лист општине Бор, бр. 3/14 и 4/14), Генералним урбанистичким планом 

Бора (Сл. лист општине Бор, бр. 20/15 и 21/15) и Планом генералне регулације градског насеља Бор (Сл. лист 

општине Бор, бр. 3/18). 

1)  Извод из Просторног плана општине Бор 

Основни принципи просторног развоја Општине су: промоција oдрживости развоја свих економских (посебно 

рударских) и других активности у простору; рационално коришћење и очување територијалног капитала, 
локалног и регионалног идентитета, заштита јавног интереса и јавних добара; превенција, санација, 

смањење и ограничење загађивања животне средине; укључивање широког круга институција и грађана да 

прихвате активно учешће у креирању и управљању променама у домену економије и социјалног развоја; 

економска оправданост, социјална прихватљивост и просторно-еколошка предострожност у избору програма 

и пројеката/локација; поступност у примени принципа одрживог развоја; корпоративна социјална и еколошка 

одговорност; подстицање територијалне кохезије ради смањења просторних неравномерности; енергетска 

ефикасност; унапређење локалног идентитета уз функцијску специјализацију; повећање локалне 

територијалне и економске конкурентности, атрактивности и приступачности подручја; регионална 

интегрисаност и функционално повезивање са суседством и ширим окружењем; заштита и презентација 

природне и културне баштине; транспарентност у доношењу планских и инвестиционих одлука.Предвиђа се 

израда следећих планова детаљне регулације: коридор планиране обилазнице државног пута првог реда 

ДП IБ-37 у Бору; коридор планиране обилазнице државног пута другог реда ДП IIA - 161 око Брестовачке 

бање; коридор за измештање железничке пруге у зони површинског копа "Церово - примарно" - КО Кривељ; 

комплекс аеродрома Бор; металуршко - индустријски комплекс РТБ Бор групе у Бору; и друге просторне 

целине за које се по потреби може накнадно покренути поступак израде ПДР и то за: изградњу и 

реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за индустрију, МСП, пољопривредну производњу и друге 

привредне објекте; уређење викенд насеља,  планиране објекте инфраструктурних система за које је 

неопходно одредити површину за јавну намену (градска депонија - трансфер центар, системи за 

пречишћавање отпадних вода);  пратеће садржаје јавног пута (бензинске пумпе и др.); локације обновљивих 

извора (мини хидроелектране, соларне електране, ветроелектране). 

2)  Извод из Генералног урбанистичког плана Бора 

Генералним урбанистичким планом Бора се утврђују: (а) основне концепције привредног и социјалног 

развоја, коришћења, организације и заштите градског простора за плански хоризонт до 2025. године; и 

(б) приоритети за прву етапу реализације Генералног урбанистичког плана до 2018. године, односно, за 
операционализацију дугорочних планских концепција и решења. 

Основни циљ израде и доношења Генералног урбанистичког плана је обезбеђење дугорочне концепције 

просторног развоја градског подручја Бора којим се постиже: усклађивање економских, социјалних, 

технолошких, еколошких и просторних аспеката развоја Бора; рационализација изградње и уређења 

градског подручја; плански основ за реконструкцију и санацију делова града са старим грађевинским 

фондом; просторни развој града на економски и еколошки повољним теренима; усклађивање стратешких и 

оперативних, дугорочних и краткорочних, националних и локалних потреба и интереса развоја; обезбеђење 

прихватљивих стандарда квалитета животне средине на градском подручју и непосредном окружењу; 

обезбеђење просторних услова за безбедно функционисање инфраструктурних, комуналних и других 

насељских система и др.Генерални урбанистички план има задатак да на основу реалних стратешких 

циљева и политике привредног, социјалног и демографског развоја резервише простор за будуће намене у 

градском подручју Бора и утврди генерална планска решења и пропозиције за просторни развој Бора у 

наредном периоду. 
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II  ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНА СТАЊА И КВАЛИТЕТА 

    ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗА КОЈЕ СЕ ИЗВЕШТАЈ 

    ДОНОСИ 

2.1. ОЦЕНА СТАЊА 

Оцена стања животне средине на планском подручју дата је као процена, на основу увида на терену, 

постојеће документације, анализе резултата мониторинга са најближих мерних станица у Бору, природних 

карактеристика просторних целина и података студије, пројектне документације, појединачних експертиза 

рађених за потребе Плана детаљне регулације и др. Самим тим, главни недостатак оцене стања је 

непостојање детаљније информационе основе о стању и квалитету животне средине због чега недостаје 

детаљнији приказ нултог стања животне средине. 

Подручје Плана генералне регулације 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.  

Планско подручје 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 

Планско подручје 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 са просечно 500-800 mm падавина/годишње. Пoдручje 

ПГР 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. На 

планском подручју пoстojи врлo вeликa вaриjaбилнoст срeдњих мeсeчних кoличинa пaдaвинa и тo je oнo штo 

дaje пoсeбaн пeчaт рeжиму вoдe у зeмљишту и нa зeмљишту. 

Проблематика евакуације и пречишћавања вода на подручју градског насеља Бор решавана је кроз израду 

пројектне документације у последњих 15 година. Може се рећи да је та документација данас застарела 

имајући у виду измењене друштвено- економске чиниоце, а такође и свеукупни технолошки напредак који је 

остварен у области комуналне хидротехнике. 

Постојеће стање квалитета ваздуха на територији ПДР (на основу мониторинга квалитета на АКМВ)  може се 

оценити као добро, будући да се квалитет ваздуха налази у I категорији. 

Ниво загађености земшишта 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 у земљишту градског подручја је незнатно испод 
законом дозвољених норми.  Бакар се првенствено акумулира у корену биљака. Садржај арсена у Планском 

подручју  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  jедињења у земљишту су pH вредност и 

садржај гвожђа, алуминијума, калцијума и магнезијума. Рударске активности узрок су деградације терена, 

загађења земљишта прашином при минирању са површинских копова, загађење прашином са флотацијских 

јаловишта и одлагалишта раскривки коју разноси ветар. Индустријске активности су узрок загађења 

гасовима (сумпордиоксид је узрок закишељавања земљишта), прашином са високим садржајем тешких 

метала и арсена. Урбани развој је узрок заузимања земљишта стамбеном изградњом и изградњом 

инфраструктурних објеката, првенствено саобраћајница. Све врсте активности извор су чврстог отпада који 

се не депонује на одговарајући начин, изазивајући директно и индиректно загађивање земљишта. 

Основно ограничење за развој и функцију ППОВ су непречишћене отпадне воде из рударско-металуршког 

комплекса  РТБ Бор групе у Бору.  Воде које имају опасне материје, додуше, третирају се у кругу погона, али 

се након третмана заједно са осталим водама из површинксог копа, флотације и других погона пумпају и 
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одговарајућим цевима транспортују у Борску реку. Стари тунел за отпадне воде из погона РТБ-а није у 

употреби већ преко 20 година, осим низводно у делу на око 200 m од испуста у Борску реку, где се преко 

вертикалног шахта испуштају воде кoje сe сливају са косина јаловишта. 

Пре отварања површинског копа у Бору (1950-их година) изграђен је тунел узводно од копа којим је вода из 

Борске реке спроведена у Кривељску реку. За потребе одводњавања копа и за евакуацију других отпадних и 

атмосферских вода из рударско-индустријског комплекса РТБ Бор групе изграђен је тунел поред леве обале 
Борске реке дужине око 1800,0 м’ кружног пресека од армираног бетона са унутрашњим пречником од 230 

цм’ и облогом од 15 – 2 0 цм. Средином 1991. године дошло је до зачепљења тунела након чега је 

предузимано више акција на санацији и чишћењу тунела.  

Испитивања квалитета Борске реке вршено је на профилу Рготина и Слатина.  

Програмом систематског испитивања квалитета водена профилу Рготина, који врши Републички 

хидрометеоролошки завод, предвиђено је да се испитивање врши  четири пута годишње.  С обзиром на 

мали обим испитивања није могуће извршити класификацију. Током узорковања уочена  је промена 

органолептичких особина  воде, односно, вода је имала повремено приметну боју (IV), мирис воде је био 

слабо приметан (III). Вредности процент  засићења воде О2 у поједним  еријама одговарале су  II класи. 

Анализом добијене вредности суспендованих материја припадале су ВК  стању, док су укупне растворене 

соли припадале III класи квалитета. Вредности амонијачног азота (NH4-N), у две серије испитивања, 

одговарале су III/IV класи.  змерена pH вредност, у по два  случаја, одговарала је ВК стању вода и једном 

случају III класи, док су вредности хемијске потрошње кисеоника ХПК Mn повремено одговарале III и IV класи 

квалитета вода. Од опасних и штетних материја повремено су забележене повећане концентрације 

растворених метал : гвожђа-Fe, мангана -Mn, бакар -Cu, олова - Рb, цинка -Zn, кадмијума -Cd, никала -Ni. 

Вредност фенолног  индекса у једном случају одговарала је III/IV  класи.  

На локалитету Слатина на Борској реци (узводно од ушћа Кривељске реке) налази се станица за мониторинг 

површинских вода у надлежности Агенције за заштиту животне средине. На основу испитивања Агенције за 

заштиту животне средине3 утврђено је стање квалитета вода Борске реке. Борска река налази се у Типу 3 

водотока и по квалитету се, у односу на pH вредности, растворени кисеоник и засићеност кисеоником налази 

у V класи. У односу на суспендоване материје налази се у III-V класи квалитета. У односу на присуство 
нутријената, у погледу укупног азота и амонијум јона, налази се у V класи квалитета, док се у односу на 

присуство нитрата и нитрита налази у III класи квалитета. У односу на салинитет, према присуство хлорида 

налази се у II класи квалитета, док се у односу на присуство сулфата налази у V класи квалитета. У односу 

на присуство метала у водотоку, Борска река се, према садржају арсена и бакра налази у V класи квалитета, 

бора и цинка у првој класи квалитета , бакра у IV класи квалитета, и хрома, гвожђа и мангана у V класи 

квалитета. У односу на присуство органских супстанци у водотоку, Борска река се, узимајући у обзир 

фенолна једињења и нафтне угљоводонике налази у I класи квалитета. 

На основу анализе техничке и студијске документације и других планских докумената коришћених за израду 

овог Плана детаљне регулације утврђено је да се квалитет вода Борске реке узводно од Слатине налази у 

IV класи квалитета (према Уредби о категоризацији водотока („Службени гласник СРС, бр 5/1968) “. 

Параметри који прелате граничне вредности, у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени 

гласник РС“, бр. 50/2012) су: фосфор (P),  HPK (бихроматна метода), нитрити, pH вредност, сулфати, 

нитрати, потрошња KMnO4, Арсен (As), Бакар (Cu),Цинк (Zn). Гвожђе (Fe), Манган (Mn) и укупан азот.  

Такође, параметри који прелазе граничне вредности у складу са Уредбом о граничним вредностима 

приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник РС“ 24/2014) су Жива (Hg), Кадмијум (Cd), Олово (Pb) и Никл (Ni). 

На територији ПДР налази се једно севесо постројење нижег реда и то: РЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СОЛИ 

МЕТАЛА, РТБ Бор топионица и рафинација. 

                                                     
3 „Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину“, Република Србија, Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине 
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2.2.  КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБЛАСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ 

МОГУЋНОСТ ДА БУДУ ИЗЛОЖЕНЕ ЗНАЧАЈНОМ УТИЦАЈУ 

Сакупљањем, пречишћавањем и испуштањем пречишћених отпадних вода побољшаће се квалитет 

реципијента Борске реке. Као резултат повољнијег стања могу се очекивати следећи позитивни ефекти: 

‒ опште здравствено стање становника, 
‒ биолошке разноврсности у реципијенту, 
‒ изглед пејзажа. 

Реализацијом пројекта ће се постићи неколико позитивних утицаја: 

‒ Прикључење домаћинстава и индустрије на канализациону мрежу чиме ће се елиминисати 
неконтролисани испуст отпадних вода у животну средину; смањиће се број расутих извора загађења; 
оствариће се позитивни утицаји на здравље. 

‒ Квалитет воде Борске реке ће се унапредити. На овај начин ће се повећати вредност подручја са аспекта 
квалитета животне средине и оствариће се позитивни утицаји на заштиту природе и биодиверзитет.  

‒ Смањиће се оптерећење реке нутријентима. 

‒ Изградња ППОВ доприноси отварању радних места.  

‒ Смањење загађења остварено изградњом ППОВ-а такође ће имати позитиван утицај на животну 
средину. Изградња уређаја неће негативно утицати на насеља. Наиме, неће бити потребе за 
расељавањем, обзиром да на локацији нема стамбених објеката. Сама изградња објекта ППОВ, 
резултираће могућношћу запошљавања становништва, као и запошљавања на самом уређају након 
његовог пуштања у рад. 

Међутим и постројење за пречишћавање отпадних вода може неповољно утицати на животну средину и 

то нарочито ако изградња и/или одржавање и рад постројења нису вођени у складу са свим начелима 

заштите животне средине. Затим се могу појавити и додатни неповољни утицаји у случају удеса изазваних 

прекидом рада постројења. Могући неповољни утицаји на животну средину су: 

‒ током грађења, 
‒ током рада, 
‒ након престанка рада, 
‒ због удеса и прекида рада. 

Одређене вредности као и елементи животне средине потенцијално могу бити угрожени реализацијом 

Плана детаљне регулације, уколико се не спроведу мере за отклањање њиховог негативног утицаја. 

Значајнији негативни утицаји могу се јавити у следећим областима: 

-квалитет ваздуха, који може имати директне еколошке последице на насеља и становништво, у току 

извођења радова, изградње и фазе редовног рада ППОВ као и у случају акцидента и престанка рада ППОВ. 
Утицаји у фази изградње могући су, пре свега, због присуства механизације на локацији и трасама 

колектора. Сви ови утицаји су просторно и временски ограничени – одвијаће се у оквиру комплекса и на 

трасама клектора и престају по завршетку радова. Потенцијално негативни утицаји у овој фази се могу 

контролисати, превенирати и спречити. Уз одговарајуће мере ублажавања утицаја (инсталирање био 

филтера и покривање уређаја где се врше процеси који стварају највише непријатних мириса, као што су 

улазне црпне станице и улазни уређаји, угушћивач муља), локација је еколошки прихватљива; 

-квалитет земљишта, на који се директне послецице могу евидентирати у року изградње ППОВ кроз 

деградацију земљишта услед скидања и уклањања слоја хумуса, привремено и локално повећање 

ерозије земљишта, на местима ископавања на рутама цевовода и ППОВ, што може довести до 

нестабилности земљишта, ерозију услед уклањања вегетације, земљаних радова и коришћења тешких 

машина током грађевинских активности близу корита реке, загађивање земљишта од случајног просипања 

горива, мазива и хемикалија, просипањем цементне суспензије са платформе за припрему бетона, 

контаминацију земљишта инфилтрацијом процедних вода из неконтролисаног одлагања отпада и 

грађевинског материјала, цурења из постојеће канализације у току радова, као и загађења у току рада 

постројења од насталог отпада и муља из постројења за пречишћавање отпадних вода које садржи 

високе концентрације загађујућих материја 
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-квалитет вода, са могућим утицајем током изграње постројења на подзмене воде, због загађења 

земљшита инфилтрацијом услед случаног прописапања отпадних вода, горива, мазива и др. и у 
токур ад апсотројења због испуштања делимично пречишћених отпадних вода, акцидентног 

испуштања отпадних вода, горива или мазива 

- бука, са могућим утицајем у току израдње ППОВ и током рада постројења; 

- управљање отпадом, са могућим утицајем отпада који се ствара за време изградње – земља, 

амбалажни отпад за снабдевање и опрему, отпад од дрвећа и сечења жбуња, мале количине 

отпада од уља и боја. Oвим отпадом ће се управљати у складу са Законом о управљању отпадом 

(„Службени гласник РС“ бр 29/10). 
 

2.3. ПРЕТХОДНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

У поступку израде Плана детаљне регулације и спровођења Стратешке процене обављен је широк 

круг консултација са заинтересованим и надлежним организацијама и органима, у току којих су 

прибављени подаци, услови и мишљења већег броја субјеката, а посебно од: Министарствa 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарствa здравља, РТБ Бор - група, ЈП „Путеви 
Србије“, Републичка агенција за телекомуникације, „Инфраструктура Железнице Србије“ А.Д. – 

Сектор за стратегију и развој, ЕПС – дистрибуција, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, 

НИС, ЈП Србијашуме, Телеком Србија – Дирекција за технику, Општинска управа Бор – Одељење 

за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, ЈКП „Водовод“ Бор и др. 

Сви ови контакти могу се сматрати релеватним за Стратешку процену, посебно за оцену 

алтернатива и избор најповољнијих евентуалних варијантних решења. Добијени услови су 

позитивни и не ограничавају изградњу, уређење и коришћење локалитета, a прописују мере за 
смањење евентуалног утицаја које планско решење може имати на животну средину.  
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III  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И 

ИЗБОР ИНДИКАТОРА 

Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја овог Плана детаљне регулације дефинишу се на 
основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим релевантним плановима и 
програмима, циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, 
прикупљених података о стању животне средине in situ и значајних питања, проблема и предлога у 
погледу заштите животне средине у плану. На основу дефинисаних циљева врши се избор 
одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну 
средину. 

Границом Планског подручја обухваћено је корито и речна долина Борске реке на делу њеног 

некадашњег тока  низводно од индустријског комплекса РТБ Бор групе у Бору и регионалне пруге 
Бор – Зајечар, уски прибрежни појас са десне долинске стране укључујући и зону излива постојећег 

градског колектора отпадних вода, делови спирница и јаруга са бујичним водотоцима, као и речне 

терасе са делом прибрежног подручја са леве долинске стране. Борска река је изгубила режим 

природног водотока услед регулационих радова у горњем току у циљу предодводњавања тзв. 

Борског копа (који више није у функцији, већ се запуњава јаловином из Кривељског копа), тако да је 

на Планском подручју и низводно до улива Рукјавице, она у функцији реципијента  и  служи за 

сакупљање и одвођење атмосферских - површинских вода са дела сливног подручја, прибрежних и 
провирних вода, као и загађених вода које се изливају из одводних хидротехничких тунела 

постојећег градског канализационог система и тунела (колектора) атмосферских вода из 

Индустријске зоне али и провирних и повремено преливних вода са флотацијског јаловишта. Као 

последица претходно догођених поводња, али и хаваријских изливања, дуж долине су присутне 

наплавине вученог материјала и већим делом запуњено некадашње речно корито за малу воду. 

Стратешком проценом биће вредновани могући утицаји  обимних хидротехничких (грађевинских), 
биотехничких  и биолошких радова на изградњи главног колектора, постројења за пречишћавање 

отпадних вода и колектора пречишћених вода, као и реконструкцији водних објеката за сакупљање, 

одвођење и пречишћавање отпадних вода (укључујући атмосферске и воде од прања улица и 

уређених јавних градских површина), радова на  одржавању водотока - реципијента , изградњи 

водних објеката за заштиту од ерозије и бујица, као и заштитних радови на спречавању и 

отклањању штетног дејства ерозије и бујица, осигурању обала и уређењу  приобаља. 

При формулисању циљева СПУ уважени су, сходно закону, циљеви заштите животне средине у 
другим релевантним плановима и програмима вишег реда, утврђеним на нивоу Републике 

(првенствено циљеви Просторног плана општине Бор, Генералног урбанистичког плана Бора и 

Плана генералне регулације градског насеља Бора као и циљеви Стратешких процена утицаја на 

животну средину за ове планове), као и сви меродавни подаци и чињенице о стању животне 

средине на подручју Плана детаљне регулације.  

3.1. ПОЛАЗИШТА И ОСНОВЕ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА 

Основни аспект идентификације општих циљева СПУ, као и улазни параметри за дефинисање 
посебних циљева, представљају следеће одлике предметног подручја:   

‒ висока загађеност вода, дна и обала Борске реке; 
‒ планирана локација ППОВ налази се на удаљености 1-2 km од најближих насеља, на 

терену са деградираним (и неплодним) земљиштем услед наплавина из Борске реке; 
‒ у ширем појасу локације утврђене појаве јаружања и спирања терена, у дужем временском 

интервалу могу индиректно утицати на комплекс ППОВ;  
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‒ како планирани објекти ППОВ неће представљати веће оптерећење за тло, не постоји 
потреба за већим захтевима у вези са геотехничким могућностима самог терена; додатним 
истраживањима тектонских карактеристика терена утврдити статус претпостављеног 
раседа;  

‒ сходно чињеници да је функционисање комплекса ППОВ зависно и од водног режима 
Борске реке, приликом изградње објеката неопходно је преузети мере обезбеђивања 
стабилности обала, посебно узевши у обзир периоде ексцесног поводња; и 

‒ код грађења и димензионисања грађевинских објеката обавезна је примена законских и 
техничких норматива за грађење објеката у сеизмичким подручјима. 

3.2. ИЗБОР ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА И ИНДИКАТОРА 

Индикатори за вршење стратешке процене утицаја, односно за евалуацију утврђених циљева, 

изабрани су на основу меродавних и суштинских одлика и садржаја области животне средине на 

коју се процена односи. Они проистичу из општих циљева и представљају директан ослонац за 

идентификацију и мониторинг посебних циљева СПУ. Посебни циљеви СПУ представљају 

конкретан, делом и квантификован исказ општих циљева дат у облику смерница за промену и 
акција (мера, радова, активности) којима ће се те промене извести.  

При утврђивању циљева СПУ (Табела 1) се врши (што иначе методологија стратешке процене у 

земљама Европске уније допушта и примењује), удвајање - односно преклапање са циљевима 

заштите животне средине и одрживог развоја.  

Табела 1. Циљеви и индикатори СПУ  

Област СПУ Општи циљеви СПУ Посебни циљеви СПУ Индикатори 

ВОДА 
Заштита и очување 

квалитета вода 

1.1. Заштита Борске реке и 
њених притока и побољшање 
квалитета као резултат изградње 
колектора и ПППОВ 

- Промена квалитета вода као 
последица реализације 
планираних активности 

ВАЗДУХ 
Смањити ниво штетних 

материја у ваздуху 

2.1. Смањити изложеност 

становништва  штетним материјама 

из ваздуха као последица изградње 

ППОВ 

- Број становника изложеног 

загађујућим материјама из 

ваздуха 

ЗЕМЉИШТЕ 

Заштита и одрживо 

коришћење шумског и 

пољопривредног 

земљишта 

3.1. Заштитити шумско и 

пољопривредно земљиште 

3.2. Смањити контаминацију 

земљишта 

- Промена површина шумског и 

пољопривредног земљишта 

(ha) 

-  Површина земљишта 

угроженог ерозивним 

процесима (ha) и  

 СТАНОВНИШТВО 

И СОЦИО-

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

Заштита становништва и 

људског здравља 

4.1. Заштити становништво и очувати 

људско  здравље 

- Број становника изложеног 

  повишеном нивоу буке 

- Капацитет садржаја који 

доприносе  

  очувању здравља становништва 

Социо-економски развој 

5.1. Заштита од акцидента током 

изградње ППОВ 

- Изложеност становништва, 

објеката, живог света могућим 

акцидентима 

5.2. Подстицати економски раст 

 Очекивани број 
новозапослених у сектору 
управљања отпадом, 
саобраћаја, грађевинарства 
као резултат 
имплементације Плана 
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IV ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Процена могућих утицаја плана и програма на животну средину, према Закону о стратешкој процени утицаја, 

члан 15, садржи следеће елементе: 

1) приказ процењених утицаја (евентуалних) варијантних решења плана повољних са становишта заштите 

животне средине, са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање 

позитивних утицаја на животну средину; 

2) поређење (евентуалних) варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења; 

3) приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину, са описом мера за спречавање и 

ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину; 

4) начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине, укључујући податке о: 

ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и 

животињском свету, становништву, здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-историјској 

баштини, инфраструктурним, индустријским и другим објектима, или другим створеним вредностима; 

5) начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, интезитет, 

сложеност/реверзибилност, временска димензија, локација, географска област, број изложених 

становника, прекогранична природа утицаја, кумулативна и синергијска природа утицаја. 

4.1. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
У ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЗЛОГА ЗА 

ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ  

Критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и доношење одлуке о 

изради стратешке процене садржани су у Прилогу I Закона о Стратешкој процени. Ови критеријуми заснивају 

се на: карактеристикама Плана и карактеристикама утицаја.  

За доношење одлуке о изради и обухвату Стратешке процене, уз примену осталих критеријума, посебно је 

важна идентификација проблема заштите животне средине планског подручја и могућност утицаја решења 

Плана детаљне регулације на: ваздух, воду, земљиште. становништво, насеља, пољопривреду и 

управљање чврстим комуналним и осталим типовима отпада. Сходно члану 6. Закона о стратешкој процени 
утицаја, Извештај о СПУ може се изјаснити о томе зашто поједина питања из области заштите животне 

средине нису била меродавна за разматрање. У конкретном случају овог Плана детаљне регулације, као 

таква питања оцењени су: климатске промене и девастација озонског омотача (с обзиром да са предметног 

подручја није индиковано емитовање СО2 и других гасова са ефектом стаклене баште, или са утицајем на 

озонски омотач у количинама које су меродавне са становишта обавеза које наша земља има у односу на 

релевантне међународне споразуме у вези климатских промена и заштите озонског омотача), као и 

јонизујуће зрачење.  Такође из процене су изостављена и питања заштите и очувања природног и културног 

наслеђа, будући да се у оквиру Плана детаљне регулације на налазе значајнија природна добра и културно-

историјски споменици. 

4.2. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

У поступку израде Плана детаљне регулације нису разматрана варијантна решења. 

4.3. ПЛАНСКА РЕШЕЊА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

4.3.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

Израда новог колектора и ППОВ подразумева реконструкцију основне каналске мреже на целом градском подручју. 

Објекти се реализују на насутом, консолидованом и за грађење припремљеном терену на коме се предвиђа ППОВ, али 

се води рачуна о томе да ће након изградње објеката део површина које нису запоседнуте објектима и саобраћајницама 

бити покривен хумусним слојем, како би био хортикултурно уређен: травњаком између свих објеката и саобраћајница, и 
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високом вегетацијом која треба да буде засађена свуда по ободу ППОВ, све до ограде постројења. То уређивање 

читавог круга ППОВ мора се обавити према наменском пројекту хортикултурног уређења постројења.  

Пројектант је у обавези да испита неопходност реализације посебних мера заштите од провирних вода, посебно из 

правца депонија отпадних материјала из индустријског комплекса РТБ Бор групе. Током пројектног надзора грађења 

треба извршити и додатне анализе о количинама и квалитету провирних вода, како би се предвиделе и реализовале 

посебне мере заштите бетонских контрукција од евентуалних вода чији би хемизам могао да током времена угрожава 

конструкцију објеката. 

Уколико је донета валидна инвестициона одлука о грађењу ППОВ и постоји ревидован и прихваћен главни пројекат 

постројења, а радови на уређењу терена су још увек у току, пројекат може да предвиди и наменско усмеравање 

просторне динамике насипања, имајући у виду коте фундирања најдубљих објеката (песколов, биореактори, 

изравнавајући базен), како би се на минимум смањио дупли посао – најпре насипање и набијање, па након тога копање 

у насутом материјалу за фундирање и изградњу објеката који су највећим делом укопани у терен. Уколико наведен 

услов није испуњен насипа се до коте 262 mнм, како би се на тако припремљеном терену приступило обележавању 

објеката и радовима на њиховом фундирању и изградњи.  

4.3.2. УРЕЂЕЊЕ КОРИТА БОРСКЕ РЕКЕ 

Због изградње ППОВ, колектора и сервисних путева биће заузет део водног земљишта које припада Борској реци. Због 

тога је неопходно усмерити ток Борске реке према десној обали, поготово поред локације ППОВ.  То ће се постићи 

одговарајућим уређењем водотока, односно, продубљивањем корита поред десне обале реке. 

Приликом пројектовања и изградње колектора и приступног пута обезбедити одговарајућа техничка решења за излив 

атмосферских вода из градског колектора, техничких вода из погона РТБ Бор групе и мањих потока поред леве обале 

Борске реке. 

Приликом израде техничке документације за ППОВ, неопходно је прорачуном проверити сигурност локације ППОВ, 

главног колектора и саобраћајница од великих вода из слива Борске реке. Меродавне количине великих вода Q1% и Q2% 

израчунати на бази добијених званичних хидролошких података од Републичког хидрометеоролошког завода Србије. 

Истовремено предвидети мере обезбеђења стабилнoсти обала, дна корита, самог цевовода и осигурање изливне 

грађевине од ерозивног дејства вeликих вода. 

4.3.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

Заштита животне средине, посебно, вода на подручју Плана детаљне регулације од намерног или случајног 

загађивања и других утицаја засниваће се на примени следећих општих пропозиција и мера заштите: 

1) технолошке мере заштите: 

‒ смањење ефлуената на самим изворима загађења, 
‒ прелазак на чистије технологије, са мање отпадних вода при свим реконструкцијама погона РТБ Бор 

групе, као и реализацију постројења за пречишћавање индустријских отпадних вода, 
‒ реализација постројења за пречишћавање насељских отпадних вода на Борској реци, на 

Брестовачкој реци, 
‒ увођење технологија хидрометалургије у преради отпадних вода из рударства, и  
‒ реконструкција дотрајале канализационе мреже Бора; 

2) водопривредне мере заштите: 

‒ реконструкција канализационих система са циљем усмеравања отпадних вода ка постројењу за 
пречишћавање;  и 

3) организационе мере заштите: 

‒ превентивно деловање забраном стављања у промет опасних материја за квалитет вода увођење 
стандарда за ефлуенте, у складу са праксом у ЕУ, 

‒ економски стимуланси за промену „прљавих“ технологија и смањење потрошње вода производњи, 
‒ увођење система мониторинга и еколошког управљања у индистријским и јавним предузећима и 
‒ спровођење принципа „загађивач плаћа“. 

Посебни услови заштите животне средине обухватају: 

‒ заштиту водотока Борске реке приликом извођења грађевинских радова, 
‒ уређење дела измештеног корита Борске реке у зони ППОВ; 
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‒ израду заштитног појаса ППОВ пошумљавањем брзорастућим врстама; 
‒ спречавање неконтролисаног излива отпадних вода у реципијент Борске реке; 
‒ спречавање растурања чврстог садржаја из ППОВ (муља) приликом транспорта до одлагалишта и 

др. 

У обухвату Плана, у складу са расположивом документационом основом, нема заштићених подручја за које је 

спроведен или покренут поступак заштите еколошки значајних подручја и међународних еколошких коридора еколошке 

мреже РС, нити евидентираних природних добара. 

Усклађивање коришћења простора за потребе развоја с потребема и циљевима очувања природе засниваће се на 

потпуном поштовању прописаних мера и режима заштите од стране надлежних установа. Поштујући основне принципе 

заштите природе, постојећу законску и планску основу као и актуелно стање предметног простора основна концепција 

промовише заштиту, очување и унапређење постојећих ресусра –шума и шумског земљишта уз Борску реку и одрживо 

коришћење и управљање.  

Услед планираних активности може доћи до нарушавања и промена шумских екосистема а што може довести до низа 

промена као што су промена микроеколошких услова, фрагментација станишта, промена водног режима у земљишту, 

појава клизишта, ерозија, сукцесија биљних и животињских заједница и услова биотопа. С тим у вези, потребно је 

поступати у складу са Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, 

угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама за њихово очување („Службени гласник 

РС“, бр.35/10), Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 

животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10, 47/11 и 98/16), Правилником о специјалним техничко-технолошким 

решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, бр. 72/2010) у 

циљу очувања природних вредности (станишта и биодиверзитета). 

Решења инфраструктуре и комуналних објеката треба усагласити са прописима о заштити животне средине како би се 

обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха. Уређењем приобалног појаса, очувати травну вегетацију у што већој 

мери. У складу са Законом о водама („Сл. гласник  РС“, бр. 30/2010, 93/2012) приликом захватања вода из водотока 

мора се низводно од водозахвата обезбедити минимални одрживи проток, узимајући у обзир, нарочито: хидролошки 

режим водотока и карактеристике водотока са аспекта коришћења вода и заштите вода, стање акватичног и приобалног 

екосистема. 

Уколико се током радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског 

порекла, а за које се претпоставља да има својства природног добра, потребно је обавестити Завод за заштиту природе 

Србије и предузети све мере како не би дошло до оштећења до доласка одговорног лица. 

4.4. ПРИКАЗ ВРСТЕ И КАРАКТЕРИСТИКА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

4.4.1. ВРСТА И ПРЕДМЕТ УТИЦАЈА 

Кључни извор дејства на животну представља период изградње и пуштања у рад колектора и ППОВ. 

Наведена интервенција у простору може имати одређене негативне последице на квалитет ваздуха,буку, 

управљање отпадом, квалитет земљишта и предео, шуме и шумско земљиште. 

4.4.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ УТИЦАЈА-МЕТОДОЛОГИЈА И ПРИКАЗ ОЦЕНЕ 

План детаљне регулације потенцијално генерише већину механичких и физичких типова утицаја и њихових 
ефеката, који су најчешће чврсто повезани и међусобно условљени. У спровођењу ове Стратешке процене 

узете су у обзир могућности таквих утицаја, пре свега код ефеката који су оцењени као потенцијално 

значајни. У Табели 2. дат је приказ скале за процену утицаја према јачини утицаја, који се оцењују бројевима 

од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене. 
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Табела 2. Критеријуми за оцењивање величине утицаја 

Величина утицаја Ознака Опис 

Критичан - 3 Јак негативан утицај 

Већи - 2 Већи негативан утицај  

Мањи - 1 Мањи негативан утицај 

Нема утицаја или 

нејасан утицај 
  0 Нема утицаја, нема података или није применљиво 

Позитиван + 1 Мањи позитиван утицај 

Повољан + 2 Већи позитиван утицај 

Врло повољан + 3 Јак позитиван утицај  

 

У Табели 3.  приказани су критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја. 

 

 

Табела 3. Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја 

Размере утицаја Ознака Опис 

 Државни Н Могућ утицај  на националном нивоу 

 Општински О Могућ утицај  на општинском нивоу  

  Локални Л Могућ утицај  у некој зони или делу општине 
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Вероватноћа утицаја се одређује према скали која је приказана у Табели 4. 

Табела 4: Скала за процену вероватноће утицаја 

Вероватноћа Ознака Опис 

100% И утицај известан 

више од 50% В утицај вероватан 

мање од 50% М утицај могућ 

мање од 1% Н утицај није вероватан 

У односу на време трајања утицаја могу се дефинисати привремени-повремени (П) и дуготрајни (Д) ефекти. 

На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских решења према циљевима 

стратешке процене, обавља се евалуација значаја идентификованих утицаја. За План детаљне регулације 

су значајни утицаји који имају јак или већи позитиван или негативан ефекат на целом подручју Плана или на 

локалном или регионалном нивоу планирања (будући да је нереално очекивати да ће планска решења моћи 

да имају национални утицај).  

4.4.3. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

С обзиром на чињеницу да се планирани колектор са постројењем за пречишћавање отпадних 

вода ради према SBR технологију, која подразумева реализацију ППОВ по фазама по јединичним 

модулима, у оквиру евалуације вршила се процена утицаја само за прву фазу ППОВ капацитета од 

45000 ЕС: 

Вредновање јњ вршено за три фазе у динамици иградње система за заштиту квалитета вода (а који 

су третирани као планска решења=, којима се штити Борска река и то:  

(а) реконструкција канализације града Бора у циљу стварања чисто сепарационог система, који је 
предуслов за реализацију ППОВ града Бора; 

(б) реализација технолошких поступака и стављање у успешну функцију постројења за 

предтретман отпадних вода из технолошких процеса у РТБ Бор, како би се исте довеле до нивоа 
квалитета да смеју да буду упуштене у Борску реку, а у складу са правилницима и нормативима 

Србије који регулишу ту материју, а који се односе на МДК – максимално допустиве концентрације 

за пречишћене отпадне воде пре њиховог испуштања у водотоке.  

(в) реализација постројења за пречишћавање отпадних вода града Бора. 

Табела 5:  Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог 

развоја  

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

(а) (б) (в) 

1.1 

Заштита Борске реке ињених притока и 

побољшање квалитета као резултат 

изградње колектора и ППОВ 

0 +3 +3 

2.1 

Смањити изложеност становништва  

штетним материјама из ваздуха као 

последица изградње ППОВ 

0 +3 -1 

3.1 
Заштитити шумско и пољопривредно 

земљиште 
0 +2 +1 

3.2 Смањити контаминацију земљишта +1 +1 +1 
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4.1 
Заштити становништво и очувати људско  

здравље +3 +3 +3 

5.1 
 Заштита од акцидента током изградње 

ППОВ 
0 0 -1 

5.2 Подстицати економски раст +2 +2 +1 

Табела 6: Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог 

развоја  

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

(а) (б) (в) 

1.1 

Заштита Борске реке ињених притока и 

побољшање квалитета као резултат 

изградње колектора и ППОВ 

 Р Р 

2.1 

Смањити изложеност становништва  

штетним материјама из ваздуха као 

последица изградње ППОВ 

 Л Л 

3.1 
Заштитити шумско и пољопривредно 

земљиште 
 О О 

3.2 Смањити контаминацију земљишта Л Л Л 

4.1 
Заштити становништво и очувати људско  

здравље О О О 

5.1 
 Заштита од акцидента током изградње 

ППОВ 
  Л 

5.2 Подстицати економски раст О О О 

Табела 7:  Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја планских решења на животну средину 

Ознака Планско решење 

Идентификација и 

евалуација значајних 

утицаја ОПИС ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА 

Ознака 

циља СПУ 
Ранг 

(а) 

Реконструкција 

канализације града 

Бора 

4.1 О+3ВД 

Вероватан дуготрајни позитивни утицај на 

општинском нивоу планског решења на 

заштиту здравља становника 

5.2 О+2МД 

Могућ дуготрајни позитиван утицај планског 

решења на подстицање економског раста на 

територији ргадског насеља Бора 

(б) Реализација 

технолошких 

поступака и 

стављање у успешну 

функцију постројења 

за предтретман 

отпадних вода из 

технолошких процеса 

у РТБ Бор 

1.1 Р+3МД 

Могућ дуготрајан врло позитиван утицај 

планског решења на заштиту Борске реке и 

њених притока и побољшање квалитета као 

резултат изградње колектора и ППОВ 

2.1 Л+2МД 

Могуч дуготрајан локални позитивни утицај 

планског решења на смањење изложености 

становништва  штетним материјама из 

ваздуха као последица изградње ППОВ 

4.1 О+3МД 

Могућ директан позитиван утицај општинског 

типа на заштиту здравља становника на 

територији градског насеља Бора 
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(в) Реализација 

постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода града 

Бора 

1.1 Р+3ВД 

Вероватан дуготрајан врло позитиван утицај 

планског решења на заштиту Борске реке и 

њених притока и побољшање квалитета као 

резултат изградње колектора и ППОВ 

4.1 О+3МД 

Могућ директан позитиван утицај општинског 

типа на заштиту здравља становника на 

територији градског насеља Бора 

5.1 Л-1МП 

Могућ повремен негативан утицај мањег 

интензитета реализације планског решења на 

заштиту од акцидената током изградње ППОВ. 

Негативни ефекти планског решења, уз 

примену мера дефинисаних кроз ову Стратешку 

процену могу се умањити или у потпуности 

неутрализовати 

4.5. РЕЗИМЕ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА 

Реализација Плана детаљне регулације, неће у планском периоду имати значајне дуготрајне 

негативне имликације на животну средину које неће моћи да буду контролисане антропогеним 

дејством. 

Уз одговарајуће мере дате овом СПУ реализација планских решења неће оставити дуготрајне 

последице по квалитет животне средине и квалитет живота становника. 

Поред тога, поштовање смерница датим Планом детаљне регулације неће бити доведени у питање 

квалитет, обележја и вредности животне средине, са становишта релевантних републичких закона, 

прописа и стандарда и међународних препорука и директива, нити ће условити ризик по здравље 

људи. 

На основу спроведених оцена утицаја планских решења датих у претходним табелама могуће је 

извести следеће закључке: 

Реконструкција канализације града Бора 

Планско решење имаће вероватан дуготрајни позитивни утицај на општинском нивоу на заштиту 

здравља становника. Могућ дуготрајни позитиван утицај планског решења на подстицање 

економског раста на територији градског насеља Бора 

Реализација технолошких поступака и стављање у успешну функцију постројења за 

предтретман отпадних вода из технолошких процеса у РТБ Бор 

Планско решење имаће могућ дуготрајан врло позитиван утицај на заштиту Борске реке и њених 

притока и побољшање квалитета као резултат изградње колектора и ППОВ. Могућ је и дуготрајан 
локални позитивни утицај планског решења на смањење изложености становништва  штетним 

материјама из ваздуха као последица изградње ППОВ. Такође, могућ  је директан позитиван утицај 

општинског типа овог планског решења на заштиту здравља становника на територији градског 

насеља Бора 

Реализација постројења за пречишћавање отпадних вода града Бора 

Планско решење генерисаће вероватан дуготрајан врло позитиван утицај на заштиту Борске реке и 

њених притока и побољшање квалитета као резултат изградње колектора и ППОВ. Могућ је и 
директан позитиван утицај општинског типа на заштиту здравља становника на територији градског 

насеља Бора. Такође, планско решење може генерисати повремен негативан утицај мањег интензитета на 

заштиту од акцидената током изградње ППОВ. Негативни ефекти планског решења локализовани су само на 
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место извођења радова и уз примену мера дефинисаних кроз ову Стратешку процену могу се умањити или у 

потпуности неутрализовати. 

4.6. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА И ПЛАНИРАНЕ 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Планска решења Плана детаљне регулације се заснивају на изградњи колектора и ППОВ, у складу са 

принципима заштите животне средине и заштите здравља и очувње квалитета живота становника.  

План детаљне регулације даје и мере за остале релевантне области, које су директно исказане кроз планска 

решења и правила за изградњу и уређење простора на овом подручју. Наведене мере су делом исказане и 

кроз циљеве и смернице плана, а кроз ову Стратешку процену биће дате препоруке за израду процена 

утицаја на нижем хијерархијском нивоу.  

Основне мере и инструменти политике заштите животне средине у контексту изградње колектора и ППОВ су: 

Meре заштите ваздуха: 

 Постројење за третман отпадних вода у току рада генерише непријатне мирисе који настају уласком 
сирове отпадне воде, а потичу из гасова који се ослобађају из отпадних вода (водоник сулфид, 
меркаптани, кетони, амини итд). Најинтензивнија емисија непријатних мириса је током летњих месеци, 
када је температура сирових отпадних вода највиша, а најмање интензивна је зими. 

 Гасови који настају приликом процеса пречишћавања отпадних вода у самом систему, не смеју 
слободно да се испуштају у атмосферу, већ се морају третирати како би њихове карактеристике и 
квалитет били у складу са важећим правилником о квалитету ваздуха. 

 Зелени (шума) појас око градилишта се препоручује као допунска мера за ублажавање негативних 
утицаја. Садња вегетације (дрвеће / жбуње) на границама локације ППОВ. 

 Редовни прегледи канализационе мреже, посебно гравитационе канализације ради спречавања 
настајања водоник сулфида.  

 Редовне инспекције канализационог система, како би се благовремено открили било какви недостаци и 
предузеле одговарајуће корективне мере.  

 Обавезно је сађење заштитног зеленог појаса на граници постројења. 

Мере за заштиту вода 

 Ради заштите од загађења, потребно је рад, одржавање и контролу ускладити са Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС”, 
бр. 67/11, 48/12).  

 У складу са прописима спроводити редовно праћење ефлуента и воде реципијента, укључујући мерење 
свих релевантних параметара неопходних за мерење ефикасности постројења и утицаја на воду 
реципијента – Борске реке, 

 Редовни прегледи канализационог система од стране оператера, ради благовременог откривања било 
каквих недостатака и предузимања одговарајућих мера.  

 Технолошки процес пречишћавања отпадних вода у ППОВ мора бити ефикасан и равномеран тако да 
се добије квалитет пречишћене воде који неће угрозити прописани квалитет воде у реципијенту, при 
меродавном протицају. 

 Пречишћене отпадне воде (комуналне отпадне воде) које се испуштају из постројења за пречишћавање 
у реципијент-Борску реку, морају најмање испунити дате граничне вредности емисије из Уредбе о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС” бр. 67/11 и 48/12);  

 Остаци који настају у процесу пречишћавања комуналних отпадних вода морају испуњавати граничне 
вредности емисије за остатке који настају у процесу пречишћавања комуналних отпадних вода 
прописане су Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 67/11 и 48/12);  

 Инвеститор је у обавези да спроведи мере за смањење загађивања ваздуха у поступку пројектовања, 
градње и редовног рада Пројекта и спроводи мере заштите за спречавање емисије загађујућих 
материја у ваздух у количини већој од граничних вредности емисије;  
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 За случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, инвеститор је 
дужан да примени техничко - технолошке мере заштите или да обустави рад, како би се 
концентрације загађујућих материја свеле у прописане вредности;  

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

Мере заштите здравља становништва 

 Предузети редовни преглед система отпадних вода у циљу правовременог идентификовања 
проблема у систему, и предузимања одговарајућих активности ремедијације.  

 Мере за спечавање непријатних мириса.  

 Мониторинг рада ППОВ у циљу оптимизације процеса третмана и избегавања неприхватљивог 
утицаја.  

 Превенција и контрола настајања инсеката (комараца и др.). 
 
Мере заштите од удеса 

 Превенција и контрола  ефеката великих хемијских удеса на колектор и постројење за пречишћавање 
отпадних вода у сливу Борске реке из севесо постројења РТБ Бор топионица и рафинација 

 Превенција и контрола ефеката, као и одређивање заштитне зоне утицаја од 1000 метара за сва 
евентуална нова севесо постројења на територији ПДР 
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V СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА  

Према члану 16. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о стратешкој процени садржи разрађене 

смернице за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима, које обухватају дефинисање потребе 

за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекте заштите 

животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину планова и програма 

нижег хијерархијског нивоа. 

Индиректна примена ПДР-а обухвата: израду пројекта (пројеката) препарцелације за делове Планског 

подручја (нови колектор, ППОВ, приступна саобраћајница); израду студије оправданости и идејног пројекта 

за колекторе и ППОВ са студијом о процени утицаја пројекта на животну средину и неопходним истражним 

радовима; израду пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење; и израду друге студијске, 

техничке и програмске документације. 

Према потреби, за наведене студије и пројекте неопходна је реализација процене утицаја на животну 

средину. 
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VI ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Успостављање ефикасног мониторинга предуслов је остваривања циљева Плана детаљне регулације у 

области заштите животне средине, односно циљева стратешке процене утицаја и представља један од од 

основних приоритета имплементације Плана.  

Праћење стања животне средине уређено је законом и подзаконским актима. Према члану 69. Закона о 

заштити животне средине, Влада доноси програм мониторинга за период од две године за територију 

Републике Србије, а јединица локалне самоуправе, односно општина, доноси  програм праћења стања 

животне средине на својој територији, који мора бити усклађен са претходно наведеним програмом Владе. 

Међутим, наведени програми још нису донети.  

Законом о Стратешкој процени утврђена је обавеза дефинисања програма праћења стања животне средине 

у току спровођења плана или програма за који се Стратешка процена ради. Законом је прописан и садржај 

програма мониторинга који, нарочито, садржи: 1) опис циљева плана и програма; 2) индикаторе за праћење 

стања животне средине; 3) права и обавезе надлежних органа; 4) поступање у случају појаве неочекиваних 

негативних утицаја; 5) друге елементе у зависности од врсте и обима плана и програма. При томе, дата је 

могућност да овај програм може бити саставни део постојећег програма мониторинга који обезбеђује орган 

надлежан за заштиту животне средине. Такође, мониторинг би требало да обезбеди информације о 

квалитету постојећег извештаја  које се могу користити за израду будућег извештаја о стању квалитета 
животне средине. 

Циљеви Плана,  главна планска решења и њихов могући утицај на животну средину, детаљно су разрађени 

и предочени у претходним поглављима овог Извештаја. Циљеви Стратешке процене, који су повезани са 

циљевима Плана идентификовани су у поглављу I овог Извештаја. На истом месту утврђени су и 

индикатори, који представљају репер и ослонац за евалуацију утицаја и промена. Поједини индикатори нису 

могли бити квантитативно проверени, те је процена у обзир узимала квалитативно вредновање појединих 

параметара животне средине. 

Током изградње као и каснијег рада постројења потребно је пратити стање животне средине, како би се 

могли утврдити могући неповољни и нежељени утицаји. 

Пре припреме градилишта и почетка грађевинских радова, инвеститор треба да припреми План мониторинга 

животне средине за фазу изградње и фазу рада постројења, који треба да обухвати следеће аспекте: 

контрола локације у циљу идентификовања било ког оштећења система сакупљања, или пречишћавања, 

емисије загађујућих материја (параметри, места узорковања, учесталост узорковања), отпад (врсте, 

количине), институционални капацитет за спровођење програма мониторинга, облик и учесталост 

извештавања.  

Праћење утицаја ППОВ на животну средину мора бити усклађено са важећим законским прописима и 

подзаконским актима, нормативима и стандардима. За реализацију мониторинга биће задужене овлашћене 

институције и организације. Извештаји о резултатима мониторинга биће достављани надлежној еколошкој 

инспекцији општине Бор. 

У складу са активностима које ће се се одвијати на постројењу за пречишћавање отпадних вода, обавеза је 
предузећа да врши редовно праћење квалитета вода као потенцијално најугроженијег чиниоца животне 

средине. Инвеститор је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг система транспорта сакупљених вода, уз 

могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација. Потребно је предвидети мониторинг 

подземних вода на најближем пијезометру низводно од комплекса постројења. Узорковање пречишћених 

вода за мерење квалитета испуштене воде мора се обављати из испусног канала.Потребно је редовно 

вршити минералошке, хемијске и биолошке анализе пречишћене воде и о томе 2 пута годишње 

обавештавати надлежне институције (РХМЗ и др.), а у ексцесним ситуацијама обавезно. 

Систем мониторинга узима у обзир два извора информација и то: 

‒ податке о стању животне средине, који су прибављени у поступку израде и реализације различитих 
пројеката на планском као и подацима добијеним од стране надлежних институција; 
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‒ подацима заснованим на прописима и утврђеним различитим програмима редовног мониторинга 
животне средине на републичком и/или локалном нивоу. 

Мониторинг стања већине чинилаца заштите животне средине на подручју плана треба да врши јединица 

локалне самоуправе, односно општина Бор, у складу са Законом. 

6.1 МОНИТОРИНГ СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Правни основ за праћење квалитета ваздуха представља Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС 

36/09 и 10/13“) и Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник PC", 

бр. 11/2010 и 63/2013). 

Стандарди и методе мониторинга ваздуха прописани су Правилником о граничним вредностима, методама 
мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података ("Службени гласник 

РС" бр. 54/92, 30/99, 19/06), који је донет на основу Закона о заштити животне средине. Предмет 

систематског мерења су одређене неорганске материје (сумпордиоксид, чађ, суспендоване честице, 

азотдиоксид, приземни озон, угљемоноксид, хлороводоник, флуороводоник, амонијак и водониксулфид), 

таложне материје из ваздуха, тешки метали у суспендованим честицама (кадмијум, манган, олово, жива, 

бакар), органске материје (угљендисулфид, акролеин и др), канцерогене материје (арсен, бензен, никл, 

винилхлорид). Такође, правилником су прописане и материје које дефинишу стање имисије упозорења и 

епизодно загађење, места и динамику узорковања, као и граничне вредности наведених загађујућих 

материја. 

Квалитет ваздуха може бити локално и привремено угрожен током грађевинских радова: емисија издувних 

гасова из камиона и грађевинских машина, настајање буке, емисија прашине због земљаних радова.  

Емисија гасова – Препоручује се праћење могућих извора загађења. Контрола издувних гасова на 

камионима може да ограничи настајање издувних гасова услед коришћења старих или лоше одржаваних 

камиона.  

Настајање прашине – Прашина ће настајати на неколико локација, на месту изградње постројења, али и на 

местима полагања канализационих цеви, посебно током лета, када сува клима повећава ризик од ерозије 

земљишта од ветрова. Прашину ће такође подизати камиони дуж земљаних путева и  

Мониторинг емисије у ваздух треба радити на локацији постројења за пречишћавање отпадних вода,. У 

складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 11/10, 

75/10 и 63/13), једанпут годишње измерити концентрације сумпорводоника и амонијака који могу настајати 
као нуспродукт разградње органских материја из отпадних вода; измерене вредности упоредити са 

дозвољеним концентрацијама; У случају прекорачења дозвољених вредности, предузети адекватне мере; 

Измерене вредности мерене на границама комплекса постројења у испитиваном узорку ваздуха (24h) не 

смеју прекорачити следеће вредности: амонијак: 100µg/m3 и водониксулфид: 150µg/ m3. 

Потребно је обавити гаранцијско мерење емисије након изградње при неометаном раду постројења, у 

периоду између трећег и шестог месеца од почетка рада на свим изворима емисије. 

Потребно је обавити мерења емисије у току пробног рада на свим изворима емисије. 

У циљу контроле емисија из постројења за пречишћавање отпадних вода, потребно је уредити мерно место 

на димњаку постројења у складу са стандардима и предметном Уредбом, и обезбедити повремена мерења 

ради повремених контрола вредности емисија најмање два пута годишње 

6.2. МОНИТОРИНГ СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВОДА 

Услови испитивања квалитета воде (параметри, учесталост) из постројења за пречишћавање отпадних вода 

биће прописани Водном дозволом, у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 

материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр.67/11 и 48/2). 

Специфични циљеви мониторинга воде на локацији постројења за пречишћавање отпадних вода су:  

‒ Успоставити квалитативне и квантитативне податке о садашњем стању ефлуента,  
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‒ Проверити усаглашеност са обавезама које се налажу прописима,  

‒ Идентификовати загађење и деградацију животне средине,  

‒ Предузети корективне мере у случају неусаглашености са законским одредбама,  

‒ Мониторинг воде на локацији постројења за пречишћавање ће укључити квантитативне и квалитативне 
аспекте за инфлуенте и ефлуенте ППОВ.  

Уредба прописује (Табела 8 и 9): 

Табела 8. Граничне вредности емисије за комуналне отпадне воде које се испуштају из постројења за 

пречишћавање у реципијент 

Параметар Гранична вредност емисије Најмањи проценат смањења (I) 

a. Граничне вредности емисије на уређају секундарног степена пречишћавања 

Биохемијска построшња 

кисеоника (BPK5 na 20oC) (II, VI, 

VII) 

25 mg O2/l 

40 mgO2/l (III) 

70-90 

Хемијска потрошња кисеоника 

(HPK) (VI) 

125 mg O2/l 75 

Укупне суспендоване материја 

(IV, VIII) 

35 mg/l (више од 10.000 EС) 90 

60 mg/l (2.000 до 10.000 EС) 70 

b. Граничне вредности емисије на уређају терцијалног степена пречишћавања 

Укупан фосфор 2 mg/l л P (1.000 до 100.000 ЕС) 80 

1 mg/l P (више од 100.000 ЕС) 

Укупан азот (В) 15 mg/l N (10.000 до 100.000 ЕС) 70 - 80 

10 mg/l N (више од 100.000 ЕС) 

(I) Смањење у односу на оптерећење улазне отпадне воде. 

(II) Параметар може бити замењен неким другим параметром: укупни органски угљеник (UOU) или укупна 

хемијска потрошња кисеоника (HPK укупно), ако се може успоставити зависност између BPK5 и ових 

параметара. 

(III) Ако се докаже да испуштене отпадне воде након пречишћавања неће негативно утицати на квалитет 

водотока. 

(IV) Суспендоване материје нису обавезан параметар. 

(V) Укупни азот: органски N + NH4-N + NO3-N + NO2-N.. 

(VI) Хомогенизован, нефилтриран, недекантован узорак. 

(VII) Додатак инхибитора нитрификације. 

(VIII) Филтрацијом репрезентативног узорка кроз мембрански филтер 0,45 μм. Сушење на 105 оC и вагање. 
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Табела 9. Граничне вредности (I) емисије за комуналне отпадне воде према капацитету 

постројења за пречишћавање отпадних вода (VI) 

Капацитет 

постројења (ЕС) 

HPK (III) 

 

mg/l % 

BPK5 (II, III) 

 

mg/l % 

Укупне сусп. 

материје (III) 

mg/l % 

Укупан P 

 

mg/l % 

Укупан N (мг/л)  

1.V-15.XI 16.XI-

30.IV 

<600 - (IV) 70 80 (IV) 75 100 - - (IV) - (IV)  - (IV) - (IV)  

601 – 2,000 - (IV) 75 50 (IV) 80 75 - - (IV) - (IV)  - (IV) - (IV)  

2,001 – 10,000    - (IV) - (IV)  - (IV) - (IV)  

10,001 – 100,000    2 (V) 80 15 (V) 25 (V)  

>100,000    1 (V) 80 10 (V) 20 (V)  

(I) Потребно је задовољити или граничну вредност за (просечну дневну) концентрацију (mg/l) или степен 
редукције (%); 

(II) Параметар може бити замењен неким другим параметром: укупни органски угљеник; 

(UOU) или укупном потрошњом кисеоника (HPK укупно), ако се може успоставити зависност између BPK5 и 

ових параметара; 

(III) У случају одређивања у ефлуенту из лагуне HPK и BPK5 треба одређивати у филтрираном узорку, али 

укупан садржај суспендованих материја у води не сме прекорачити 150 mg/l; 

(IV) У случају потребе (нпр. водоток са малом самопречишћавајућом моћи) надлежни орган може одредити 

појединачне вредности за конкретан случај, а које могу бити строжије од предложених; 

(V) Ове граничне вредности треба обезбедити у осетљивим областима за нитрате, када постоји капацитет 

постројења изнад 10.000 ЕС. 

(VI) У случају заједничког одвођења и пречишћавања отпадних вода из домаћинства и индустријских 

отпадних вода, путем система јавне канализације, потребно је допунити граничним вредностима штетних и 

опасних материја, пореклом из индустрије, пољопривреде и других активности становништва користећи дате 

граничне вредности за сваку индустрију које су преиспитане на основу податка студије утицаја. 

Пречишћена отпадна вода мора задовољити одређене критеријуме у погледу квалитета. Потребно је 

пратити и квалитет воде која улази у систем за пречишћавање, јер би у случају појаве токсичних материја у 

отпадној води дошло до уништавања култура микроорганизама што би зауставило биолошко 
пречишћавање. Мерни инструменти омогућују континуално мерење следећих параметара: ниво воде, 

протицај отпадне воде, pH вредност, електропроводљивост, концентрацију раствореног кисеоника, мутноћу.  

Поред параметара квалитета који се континуално мере и прате потребно је пратити и контролисати и 

следеће параметре: биохемијска потрошња кисеоника BPK5, хемијска потрошња кисеоника HPK, укупни 

органски азот, амонијак NH3, феноли, укупни фосфор, укупни суви остатак, укупни ужарени oстатак, 

суспендоване материје и др.  
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VII  ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
Закон о Стратешкој процени одражава/прихвата савремене европске методолошке и 

процедуралне оквире садржане у Европској директиви о процени утицаја појединих планова и 
програма на животну средину (Directive 2001/42/EC of the European Parliament and the Council of 

June, 27th 2001, on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the 

environment). С друге стране, постоји и проблем непостојања детаљније разраде и верификације 

јединствене методологије за израду овакве врсте процене, те су због тога, за потребе израде 

Стратешке процене коришћена инострана искуства, односно смернице, упутства и практични 

примери4. У делу спровођења Стратешке процене и израде Извештаја коришћена је и 

методологија разрађена кроз научни пројекат: "Методе за стратешку процену животне средине у 
планирању просторног развоја лигнитских басена”. 

Информациона основа која је коришћена за Стратешку процену највећим делом је 

преузета из документационе основе Просторног плана општине Бор, Генералног 

урбанистичког плана Бора, Плана генералне регулације за градско насеље Бор, Идејног 

решења централног уређаја за пречишћавање отпадних вода Бора, Главног пројекта 

каналисања феналних и атмосферских отпадних вода града Бора, Геотехничких услова 

фундирања централног уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода Бора, 

Експертског елабората за санацију градског колектора у Бору, Извештаја о проблематици 

одвођења и пречишћавања отпадних вода у Бору, као и података добијених на терену и 

од надлежних институција. 

Основну тешкоћу у спровођењу Стратешке процене и изради Извештаја представљао је 

недостатак званичне, детаљно прописане јединствене методологије, на нивоу 

правилника. Зато је ова Стратешка процена извршила вредновање и поређење 

алтернатива/опција са аспекта могућих значајних утицаја  на животну средину, и у 

процедури израде, а када се ради о карактеру утицаја, инсистирала на кумулативним и 

синергијским ефектима.  

 

                                                     
4 Cooper, L. M. (2004), Guidelines for Cumulative Effects Assessment in SEA of Plans, EPMG Occasional, Paper 04/LMC/CEA, Imperial 

College London; 

Strategic Environmental Assessment Tool Kiz -A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive (Office of the Deputy 

Prime Minister, Department of the Environment in Northern Ireland, Scottish Executive, Welsh Assembly Government), web document 2006; 

Surrey Local Transport Plan - Strategic Environmental Assessment, Surrey County Council, England UK, 2006.  

Environmental Report on the Provisional Local Transport Plan for Surrey 2006/07 – 2010/11, march 2006. 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛЕКТОРА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ БОРСКЕ РЕКЕ  

- ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  - 

 

 

27 

VIII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од великог низа фактора, а првенствено 

од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље људи, економски развој и животну 

средину. С тим у вези, неопходна ја партиципација свих заинтересованих друштвених група и то: 

инвеститора (бизнис сектора), локалне и републичке управе, становника и невладиног сектора. Међутим, за 

ефикасније остваривање апсолутне партиципације на свим нивоима неопходно је остваривање сталне 

сарадње између свих актера у процесу, које се неће сводити на раније  

Закон о Стратешкој процени дефинише учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају 

своје мишљење у року од 30 дана. Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о 

Стратешкој процени, орган надлежан за припрему Плана обезбеђује учешће јавности у разматрању 

Извештаја о стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Плана обавештава јавност о начину и 

роковима увида у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и о времену и месту одржавања јавне 

расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења Плана. Орган надлежан за припрему 

Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности који садржи сва 

мишљења о Стратешкој процени, као и мишљења датих у току јавног увида и јавне расправе о Плану. 

Извештај о Стратешкој процени доставља се заједно са Извештајем о стручним мишљењима и јавној 

расправи републичком органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. Оцењивање се врши 
према критеријумима из прилога II Закона. На основу ове оцене орган надлежан за заштиту животне 

средине даје своју сагласност на Извештај о стратешкој процени у року од 30 дана од дана пријема захтева 

за оцењивање. 

После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална верзија Плана, орган 

надлежан за припрему Плана доставља Извештај о Стратешкој процени заједно са или непосредно након 

Нацрта плана надлежном органу на одлучивање. 
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IX  УЧЕШЋЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И    

     РАЗМАТРАЊА ИЗВЕШАТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

Консултације и учешће јавности су једна од основних и обавезних одредница процеса Стратешке процене. 

Приликом израде овог Плана детаљне регулације и спровођења Стратешке процене, остварена је потребна 

сарадња са свим меродавним републичким органима (Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Министарство здравља, РТБ Бор - група, ЈП „Путеви Србије“, Републичка агенција за 

телекомуникације, „Инфраструктура Железнице Србије“ А.Д. – Сектор за стратегију и развој, ЕПС – 
дистрибуција, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, НИС, ЈП Србијашуме, Телеком Србија – 

Дирекција за технику, Општинска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, 

ЈКП „Водовод“ Бор), као и са органима и службама локалне самоуправе. Учешће јавности биће обезбеђено 

кроз јавно излагање, односно стављање на увид и расправу овог Извештаја, заједно са Нацртом Плана 

детаљне регулације.  
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X ЗАКЉУЧЦИ – ЗАВРШНИ, НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ 

10.1. ПРИКАЗ  ЗАКЉУЧАКА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПЛАНА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Према Закону о Стратешкој процени, закључци до којих се дошло приликом израде Извештаја о Стратешкој 

процени чине обавезни садржај тог Извештаја и треба да буду представљени на начин разумљив јавности. 

Логика тог захтева одражава, заправо, један од пет суштинских принципа Стратешке процене: начело 

партиципације интересних група (јавности) у планирање и доношење стратешких одлука које се тичу 

животне средине (према принципима Архуске конвенције). Приказани закључци одражавају чињенице, 

решења и мере који чине садржај Плана детаљне регулације, као и резултате до којих се дошло у поступку 
Стратешке процене.  

У поступку израде Плана детаљне регулације,а и спровођења Стратешке процене обављен је широк круг 

консултација са заинтересованим и надлежним организацијама и органима, у току којих су прибављени 

подаци, услови и мишљења већег броја субјеката, а посебно од: Министарствa пољопривреде, шумарства 

и водопривреде, Министарствa здравља, РТБ Бор - група, ЈП „Путеви Србије“, Републичка агенција за 

телекомуникације, „Инфраструктура Железнице Србије“ А.Д. – Сектор за стратегију и развој, ЕПС – 

дистрибуција, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, НИС, ЈП Србијашуме, Телеком Србија – 

Дирекција за технику, Општинска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, 

ЈКП „Водовод“ Бор и др. Спроведене консултације могу се сматрати релевантним за Стратешку процену, у 

складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, посебно за оцену 

алтернатива и избор (евентуалних) варијантних решења. У поступку спровођења поступка Стратешке 

процене и израде Извештаја закључено је следеће: 

1. Обавеза спровођења Стратешке процене утврђена је на основу Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке (Сл. 

лист општине Бор, бр. 27/15). 

2. Предмет Плана детаљне регулације је изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода 

у сливу Борске реке. Како би се заштитили водотоци од загађења, не само за садашње потребе, већ и за 

будуће, и тиме остварио основни услов одрживог развоја, потребно је применити мере заштите вода, 

односно заштите животне средине. Такође, Србија има обавезу да се усагласи са Директивом о урбаним 

отпадним водама, односно да обезбеди сакупљање и третман у складу са Директивом и националним 

прописима. Као коначан резултат стања животне средине на подручју градског насеља Бора, може се 
очекивати побољшање: квалитета воде Борске реке; општих здравствених прилика становника; биолошке 

разноврсности у рекама и изгледа пејзажа. Границом ПДР-а обухваћени су делови катастарских општина 

Бор 1, Бор 2 и Слатина, у површини од око 12,2 ha, постојећи и нови тунел укупне дужине око око 6,0 km, km, 

нови колектор са сервисним путем у дужини од око 0,8 km и приступни пут до ППОВ од око 0,5 km (у даљем 

тексту: Планско подручје).  

3.Основни циљ израде Стратешке процене утицаја ПДР је да се,у складу са одлуком Скупштине општине 

Бор о изради плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних 

вода у сливу Борске реке утврди концепција и пропозиције заштите и уређења простора и заштите животне 

средине. 

4.Кроз Стратешку процену извршена је анализа квалитета параметара заштите животне средине. Без 

обзира на нормативна и методолошка ограничења, успешно је реализован модел селекције (раздвајања) 

значајних утицаја од оних који, на нивоу израде Плана и спровођења Стратешке процене, нису значајни. Као 

значајни утицаји разматрани су они који могу изазвати интензивне/битне и неповратне (без могућности 

репарације) промене природних вредности, природних ресурса и здравља становништва (квалитет живота) у 

негативном и позитивном смислу. У оквирима ових утицаја вршено је и детерминисање мера за њихово 

неутралисање. 
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5.У свим циљевима и предложеном решењу Плана је уважавао еколошке захтеве, односно разматрао однос 

тих циљева и решења са аспекта кључних елемената и параметара животне средине (ваздух, вода, 

земљиште, квалитет живота).  

6. Планом и Стратешком проценом утврђен је сет мера које треба да обезбеде ефикасну превенцију 

(предупређење), смањење и елиминисање могућих негативних утицаја планских решења на заштиту 

животне средине, и квалитет живота. Те мере заснивају се на Закону и другим прописима (подзаконским 
актима), којима се уређују заштита животне средине, планирање и уређење простора, 

газдовање/управљање шумама и др. 

 

 

СПИСАК ТАБЕЛА 

Табела 1. Циљеви и индикатори СПУ  

Табела 2. Критеријуми за оцењивање величине утицаја 

Табела 3. Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја 

Табела 4.  Скала за процену вероватноће утицаја 

Табела 5. Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог 
развоја  

Табела 6. Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину и 

елементе одрживог развоја  

Табела 7. Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја планских решења на животну 

средину 

Табела 8. Граничне вредности емисије за комуналне отпадне воде које се испуштају из 

постројења за пречишћавање у реципијент 

Табела 9. Граничне вредности (I) емисије за комуналне отпадне воде према капацитету 

постројења за пречишћавање отпадних вода (VI) 
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Координација: 

Институт за архитектуру и урбанизам Србија 

Одговорни урбанисти: 

др Ненад Спасић, дипл. инж. арх.  

лиценца  200 0318 03 

Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

лиценца   203  0778  04 

др Јелена Живановић Миљковић, дипл. пр. планер 
лиценца 201 1586 17 
 

Општинска управа Бор: 

Координација сарадње са Извршиоцем: 

мр Драгана Николић, дипл. пр. планер 

 

Тим за синтезу: 

др Ненад спасић, дипл.инж.арх. 

проф др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 

              Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

др  Јелена Живановић Миљковић, дипл. пр. планер 

      Ивана Марковић, дипл.инж.грађ.  (ЈУГИНУС) 

Координација сарадње са Извршиоцем: 

мр Драгана Николић, дипл. пр. планер 

Консултације: 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ 

НОСИОЦИ  ИЗРАДЕ  ПДР-а 

1. Полазне основе  

 Припрема, материјал за рани јавни увид 

- др Ненад Спасић, д.и.а., проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 

Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

 Информациона основа 

- др Ненад Спасић, дипл.инж.арх., проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 

Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

 Избор локације ППОВ  

- проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ., др Ненад Спасић, дипл.инж.арх. 

 

 Концепција развоја система колектора и ППОВ  

- проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 
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- И.В. „Јарослав Черни“ 

2. Правила уређења и правила грађења 

 Главни колектор и ППОВ 

- проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.нж.грађ., др Ненад Спасић, дипл.инж.арх.,  

   Гордана Џунић, дипл.инж.грађ., др Јелена Живановић Миљковић, дипл.пр. планер 

 Приступна  и сервисна саобраћајница 

- Ивана Марковић, дипл.инж.грађ.   (ЈУГИНУС) 

 Водовод 

- проф др. Бранислав Ђорђевић, дипл. инж. грађ. 

 Енергетика  

- Слободан Миљанић, дипл .инж. ел. 

 Телекомуникације 

- Радован Јовановић, дипл .инж. ел. 

 Животна средина 

- др Марина Ненковић Ризнић, дипл. пр. планер 

 Уређење зелених површина 

- др Тијана Црнчевић, дипл. инж. пејз.арх. 

 Опасности и ризици 

- Гордана Џунић, дипл. инж. грађ. 

 Техничка припрема и презентација  

- др Јелена Живановић Миљковић, дипл. пр. планер 

 

3. Примена и остваривање ПДР-а 

- др Ненад Спасић, дипл. инж. арх. 

- проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл. инж. грађ. 

- Гордана Џунић, дипл. инж. грађ. 

 

4. GIS, графичка обрада 

-  др Јелена  Живановић  Миљковић, дипл.пр. планер 

5. Презентациja ПДР-а, поступање по примедбама 

-  др Ненад Спасић, дипл.инж.арх. 

-      Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

-  др Јелена Живановић Миљковић, дипл. пр. планер 
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6. Стратешка процена утицаја ПДР-а на животну средину 

- др Марина Ненковић Ризнић, дипл. пр. планер, руководилац 

- проф. др. Бранислав Ђорђевић, дипл. инж. грађ. 

- др Ненад Спасић, дипл. инж. арх. 

- Гордана Џунић, дипл. инж. грађ. 

- др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх. 

- др Јелена Живановић Миљковић, дипл. пр. планер 

 

7. Одговорни урбанисти – чланови радног тима 

- др Ненад Спасић, дипл.инж.арх. 

       лиценца бр. 200 0318 03 

     - Гордана Џунић, дипл.инж.грађ. 

       лиценца бр. 203 0778 04 

     - Проф др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 

       лиценца бр. 314 В71805 

- др Јелена Живановић Миљковић, дипл.пр. планер 
  лиценца бр. 201 1586 17 

     - др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх. 

       лиценца бр. 201 1218 10 

    - др Марина Ненковић Ризнић, дипл.пр. планер 

      лиценца бр. 100 01 90 11 

    - Ивана Марковић, дипл. инж.грађ. (ЈУГИНУС) 

      лиценца бр. 202 0431 03 

    - Слободан Миљанић, дипл.инж.ел. 

     лиценца бр.  

   - Радован Јовановић, дипл.инж.ел. 

     лиценца бр. 353 0371 03 

 


