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УВОД
„Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину“ је усвојен у децембру
2004.године (у даљем тексту Закон). Стратешка процена утицаја на животну средину (у
даљем тексту: Стратешка процена) је средство којим се обезбеђује одговарајућа
заштита животне средине у току припреме докумената којима се усмерава и планира
развој – планова, програма, стратегија итд. Стратешка процена треба да обезбеди
сагледавање развојних докумената са аспекта заштите и да предложи решења и мере
којима ће заштита животне средине бити остварена на оптималан и рационалан начин.
Члан 5. Закона прописује израду стратешке процене за различите врсте секторских
развојних докумената, укључујући документе у области просторног планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за израду секторског
развојног документа (плана или програма), по прибављеном мишљењу органа
надлежног за заштиту животне средине и других заинтересованих органа и
организација, како је прописано чланом 9. Закона. Ова одлука је саставни део одлуке о
изради развојног документа и објављује се у одговарајућем службеном гласилу,
односно „Службеном гласнику Републике Србије”. Законом је прописан садржај сваког
дела стратешке процене, док је садржај извештаја о стратешкој процени прописан
чланом 12. Закона.
Применом Стратешке процене утицаја у планирању, отвара се простор за
сагледавање насталих промена у простору и уважавање потреба предметне средине.
Планирање подразумева развој, а стратегија одрживог развоја захтева заштиту
животне средине. Ако Пројектна анализа није била у могућности да усмерава развој
услед њене ограничене улоге у планирању, примена Стратешке анализе би требало да
омогући постављање једног новог система вредности, уз уважавање сазнања о
нарушеном природном систему. Стратешка анализа интегрише социјално–економске
и био–физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује
активности различитих интересних сфера и усмерава политику, план или програм ка
решењима која су, пре свега од интереса за животну средину.
Чланом 8. Закона прописан је поступак спровођења стратешке процене који
обухвата три дела:
1.
2.
3.

Доношење одлуке о изради стратешке процене
Израду извештаја о стратешкој процени
Одлучивање о давању сагласности на извештај о стратешкој процени, уз
учешће заинтересованих органа и организација и јавности.

Процес одлучивања о стратешкој процени утицаја се одвија према следећем блок
дијаграму:
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Слика 1. Блок дијаграм за процес одлучивања о стратешкој процени
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Садржај извештаја о стратешкој процени обухвата нарочито:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

полазне основе стратешке процене;
опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;
процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење
негативних утицаја на животну средину;
смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима
и процене утицаја пројеката на животну средину;
програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и
програма (мониторинг);
приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и
програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на
који су питања животне средине укључена у план или програм;
закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени
представљене на начин разумљив јавности;
друге податке од значаја за стратешку процену.

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 одређују мере за смањење негативних
утицаја на животну средину.
Предмет ове стратешке процене је вредновање утицаја имплементације Плана
детаљне регулације који се ради за мини-хидроелектану „Роповић“ на реци велика
Река, општина Мали Зворник.

7

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „РОПОВИЋ“ НА РЕЦИ ВЕЛИКА РЕКА, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
Просторни план јединице локалне самоуправе представља један од
основних локалних стратешких докумената просторног развоја, који укључује
економске, социјалне и физичко – еколошке компоненте развоја. Овим планом се дају
смернице за непосредну примену и разраду планских решења у плановима нижег
хијерархијског реда и успоставља оквир за одобравање и реализацију програма и
пројеката. Непосредан повод за израду овог извештаја о стратешкој процени утицаја
на животну средину је одлука о изради стратешке процене коју је донео надлежни
орган о п ш т и н ск е управе у М а л о м З в о р н и к у у складу са п р о п и с и м а к ој и
ур е ђ уј у о в у о б л а с т - Oдлука о изради стрaтeшке прoцeне утицаја нa живoтну
срeдину за План детаљне регулације минихидроелектране на реци Велика Река у
КО Велика Река, насељено место Велика Река, општина Мали Зворник (бр. 06-476
од 30.03.2012.);

1.1. Релевантни плански и други документи
Правни основ за израду Просторног плана чини члан 19. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС)
којим је прописано да се просторни план доноси за јединицу локалне самоуправе и
њиме се одређују смернице за развој делатности и намену површина, као и услови за
одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.
Поред Закона садржај Плана усаглашен је са одредбама Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/10,
69/10 и 16/11).
Правни основ за израду Извештаја представља одговарајућа регулатива из
ове области, пре свега Закон о заштити животне средине (“Службени гласник
РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 – други закон и 72/09 – други закон) и Закон о
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), Oдлука o изради Плана детаљне регулације минихидроелектране на реци
Велика Река у КО Велика Река, насељено место Велика Река, општина Мали Зворник
(бр.06-476 од 30.03.2012.); Oдлука о изради стрaтeшке прoцeне утицаја нa живoтну
срeдину за План детаљне регулације минихидроелектране на реци Велика Река у КО
Велика Река, насељено место Велика Река, општина Мали Зворник (бр.06-476 од
30.03.2012.).
Кључни прописи, конвенције и директиве од значаја за планску проблематику са
становишта заштите животне средине у ЕУ:
−
−
−
−
−
−

Кјото протокол, ступио на снагу 16.02.2005. године, када га је потписало 184
земље, међу којима и РС,
SEA директива – Директива 2001/42/ЕC,
Директива о EIA – Директива Савета 85/337/ЕЕС,
ESPOO конвенција - Процена утицаја у прекограничном контексту,Директива о
еколошкој одговорности – Директива 2004/35/ЕС,
Директива о птицама – Директива Савета 79/409/ЕЕCS,
Директива о стаништима – Директива Савета 92/43/ЕЕС,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Оквирна директива о водама (WFD) – Директива 2000/60/ЕС,
Оквирна директива о земљишту – 2004/35/ЕС,
Директиве од значаја за подстицај енергетске ефикасности.
При изради Просторног плана и Стратешке процене утицаја, у њега су
инкорпориране смернице и стратешка опредељења следећих националних
стратегија:
Стратегијa регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012.
године ("Службени гласник РС", број 21/07);
Национална стратегија одрживог развоја (''Службени гласник РС'', број 57/08);
Стратегија одрживог развоја општине Мали Зворник за период од 2012-2017.год.
(ревидирана верзија)
Стратегијa развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године ("Службени гласник
РС", број 4/08);
Стратегија развоја туризма Републике Србије ("Службени гласник РС", број
91/06);
Стратегија развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010.
године ("Службени гласник РС", бр. 99/06 и 4/09);
Стратегија развоја шумарства Републике Србије ("Службени гласник РС", број
59/06);
Стратегија развоја пољопривреде Србије ("Службени гласник РС", број 78/05);
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године ("Службени
гласник РС", број 44/05);
Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015.
године за период од 2007. до 2012. године ("Службени гласник РС", бр. 17/07,
73/07 и 99/09);
Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији ("Службени
гласник РС", број 11/06);
Национална стратегија управљања отпадом 2010-2019. године (''Службени
гласник РС'', број 29/10);
Водопривредна основа Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 11/02);
Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до 2012.
године;
1.2. Кратак преглед обухвата, садржаја, циљева и задатака плана

План детаљне регулације минихидроелектране на реци Велика Река „Роповић“ у
К.О. Велика Река , насељено место Велика Река, општина Мали Зворник као основни
циљ има дефинисање услова за изградњу минихидроелектране значајне за активирање
и искоришћења потенцијала реке Велика Река.
Мини-хидроелектрана “РОПОВИЋ” подразумева изградњу три основна дела:




машинска сала са турбином, агрегатима и трафостаницом;
доводни цевовод са водостанима;
водозахват са таложницом и рибљом стазом.
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Машинска зграда
Машинска зграда је предвиђена уз водоток Велике Реке на 258мнв. Удаљеност
зграде од ушћа у реку Дрину је 4,8km. Као агрегат у МХЕ одабрана је “Банки”
двокоморна турбина са синхроним генератором. У истој згради планирано је да се
смести комплетна електромашинска опрема за МХЕ.
Потребно је обезбедити простор у сутерену за турбину.
Објекат машинске хале, трафо-бокс и VN/NN разводно постројење су приземног
карактера, габарита 7,00 х 7,50m и дефинисан је Идејним решењем у складу са
захтевом Инвеститора и лоциран је на делу к.п.бр.1651/2 К.О.Велика Река.
Доводни потисни цевовод
Довод воде од захвата са таложницом до машинске зграде, решен је помоћу
укопног доводног потисног цевовода (цевовод под притиском). Усвојени су цевоводи
на делу МХЕ “Роповић” је Ø 400. Дужина цевовода је 1,44 km.
Нивелета цевовода висински и ситуационо је положена тако да се радови сведу
на минимум уз поштовање одређених принципа. Уградња цеви ће се вршити према
препорукама произвођача уз осигурање од хоризонталних ломова на свим теменима.
При проласку испод саобраћајница, посебно водити рачуна о затрпавању и набијању
земље, између 1,0-1,2m. Користити ГРП цеви-цеви од стакло-пластика и ПЕ цеви од
полиетилена..
Водозахват са таложницом
МХЕ “Роповић” су деривациона проточна хидроенергетска постројења. Усвојен
је Тиролски тип водозахвата као најоптималније решење, са одговарајућом
таложницом. Изабран је типски водозахват са ниским бетонским прагом и
одговарајућом таложницом. Захват је обликован као ниски бетонски праг са захватним
делом са решетком и сабирним каналом на десној старни прага. Овом врстом прага
могуће је једноставан и сигуран начин захватања потребне количине воде уз безбедно
испуштање вишка. Захваћене воде кроз решетку пропадају у сабирни канал
одговарајућих димензија. Решетка постављена на сабирном каналу димензионисана је
тако да спречава уношење крупнозрног наноса. На левој страни прага је бетонски
крилни зид одвојен дилатацијом од преливног прага. Са платоа је омогућен приступ
механизмима за манипулацију затварачима на крају сабирног канала и зимског отвора.
Таложница се наставља на сабирни канал – песколов, лоциран на десној обали.
Таложница се хидраулички и технолошки димензионише тако да уклања честице
наноса пречника већег од 0,2mm. Активни део таложнице је трапезасто АБ корито
одговарајућих димензија.Активни део таложнице је са сабирним делом и зимским
отвором повезан прелазним делом. На излазу, а пре улаза у доводни потисни цевовод,
на отвору је предвиђено постављање фине решетке.
Поред ових основних садржаје, ту су још зимски отвор, муљни испуст и
табласти затварачи, све у функцији водозахвата.
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Рибља стаза
Тиролски водозахват се изводи у нивоу речног корита, са ниским преградним
прагом тако да је пролаз рибе у нормалним условима и код великих вода омогућен
преко преливних и захватних делова прага. За период малих вода, предвиђена је
изградња посебног пролаза за рибу уз обалу пред захвате преграде која служи и за
обезбеђење гарантовано одрживог протицаја (биолошког минимума).
Да не би дошло до поткопавања корита, низводно од водозахвата и испод прелива
на таложнику, предвидети заштиту корита ломљеним каменом дебљине 25cm.
1.2.1. Обухват и границе плана
Планом детаљне регулације обухваћене су парцеле индивидуалних корисника
као и земљиште водне заједнице. Граница обухвата ПДР, је у складу са катастарским
стањем, стањем на терену, захтевима детаљне разраде планских решења и потребама
постављања МХЕ. Тако је Планом детаљне регулације обухваћен део куда идe трасa
цевовода и парцела на којој је машинско постројење и водозахват.

Слика 2. Локација МХЕ „Роповић“

Слика 3. Објекти МХЕ „Роповић“
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Планом детаљне регулације обухваћен је простор уз Велика Реку. План детаљне
регулације обухвата: реку Велика Река; неизграђено, пољопривредно земљиште, зоне
становања и шумско земљиште. Површина обухваћеног простора износи око 1ha.
Планом су обухваћени једна цела и делови парцела катастарске општине Велика Река.
Граница плана обухвата водозахват са таложницом који се поставља на делу
к.п.бр.3473 КО Велика Река и иде деловима к.п.бр. 3473, 3444, 443/4, 496, 499/3, 3446,
561, 562, 565/1, 565/2, 570/2, 571/7, 572/3, 1622, 1623, 1651/3,1651/1 и улази у
к.п.бр.1651/2 у КО Велика Река, према машинској згради.
У случају неусаглашености бројева наведених катастарских парцела у
текстуалном делу и бројева катастарских парцела у графичком прилогу, важе подаци
са графичког прилога.
1.2.2. Предмет израде плана
План детаљне регулације минихидроелектране на реци Велика Река „Роповић“ у
К.О. Велика Река, насељено место Велика Река, општина Мали Зворник као основни
циљ има дефинисање услова за изградњу минихидроелектране значајне за активирање
и искоришћења потенцијала реке Велика Река.
1.2.3. Визија, принципи, основни и општи циљеви плана
Задатак плана је да дефинише:
- површине (земљиште, трасе и коридоре) и услове за изградњу објеката при чему
се дефинише граница грађевинског подручја ван грађевинског подручја насеља Велика
Река за пoтребе уређења и изградње комплекса минихидроелектране „РОПОВИЋ“ на
реци Велика Река и
- намену површина и правила уређења и грађења коришћење пољопривредног и
водног земљишта
1.2.4. Садржај плана
Садржај плана обухвата:
- општи део који садржи повод и циљ израде плана; опис граница плана; правни и
плански основ; обавезе, услове и смернице из планских докумената вишег реда; извод
из просторног плана општине Мали Зворник; преглед прикупљених података и услова
надлежних институција
- анализу и оцену стања која садржи оцену постојећег стања; грађевинско
подручје; статус земљишта; намену земљишта и карактеристике изграђености; стање и
капацитете саобраћајне инфраструктуре; постојеће водотоке; стање и капацитете
комуналне инфраструктуре; преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика
културе и природе и амбијенталних целина; предлог поделе на урбанистичке целине и
зоне; оцену расположивих подлога
- концепт планског решења садржи циљеве уређења и изградње и основне
програмске елементе; процену капацитета развојних могућности; опис планираног
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стања; грађевинско подручје са предлогом намене површина и површина јавне намене;
планирани капацитети саобраћајне инфраструктуре; регулацију водотокова; планирани
капацитете комуналне инфраструктуре; предлог локација за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат; друга питања од значаја за израду плана; процена потребних
улагања

1.3. Однос са другим плановима и програмима
1.3.1. Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. Године
Просторни план Републике Србије (у даљем тексту: ППРС) дефинише начин
коришћењa и заштитe природних ресурса, природне и културне баштине и животне
средине. Циљеви утврђени ППРС-ом су:
- уравнотежен регионални развој; већи степен привредне конкурентности;
просторно-функционална интегрисаност у окружење; одржива животна средина;
заштићено, уређено и одрживо коришћено природног и културног наслеђа Одржива
животна средина биће заснована на рационалном коришћењу природних ресурса,
повећању енергетске ефикасности уз коришћење обновљивих извора енергије
- увођење чистијих технолошких решења (посебно енергетских и саобраћајних),
темељно и систематско чишћење Србије и регионално депоновање чврстог отпада,
смањење негативних утицаја у урбаном и руралном окружењу, пошумљавање и
уређење предела и друге мере. Посебан значај ће имати заштита и уређење јавних
простора у насељима као и унапређење мерила животне средине у руралним
подручјима и селу.
- у области управљања отпадом основни циљ је развијање одрживог система
управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и деградације
простора, док су оперативни циљеви: промоција и подстицање рециклаже и поновног
искоришћења отпада ради очувања природних ресурса и животне средине; изградња
регионалних центара за управљање комуналним отпадом на основу рационалног
просторног концепта управљања отпадом и у складу са принципима одрживог развоја;
изградња постројења за третман и одлагање опасног отпада и успостављање система за
управљање посебним токовима отпада; затварање и санација постојећих сметлишта
комуналног отпада, ремедијација контаминираних локација опасног отпада и
ревитализација простора и др.
1.3.2. Просторни план општине Мали Зворник
Општи циљеви Просторног плана општине су:
•
•
•
•
•
•

рационална организација и уређења и коришћење простора општине;
ефикасно, рационално и организовано коришћење људских, природних и створених
потенцијала у социо-економском, просторном и еколошком погледу;
усклађивање различитих или супротних интереса у коришћењу простора;
смањивање просторних ограничења за развој (непланска изградња, недостатак
инфраструктуре, јавних служби и др.);
заштита природних и културно - историјских вредности;
заштита и унапређење животне средине.
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Посебни циљеви Просторног плана Општине су:
•
•
•
•
•

•
•

максимално коришћење саобраћајно-географског положаја, природних и створених
потенцијала општине; убрзанији развој општине као неразвијеног подручја Србије
и фактора интеграције у подручје мачванског округа и региона Западна Србија;
подстицање развоја сеоских подручја и обезбеђивање услова за задржавање,
евентуално повратак становништва;
одрживи развој привреде, заснован на коришћењу локалних ресурса и
компаративних предности општине, у којој ће пољопривреда, рударство и туризам
бити стратешке области развоја;
повећање атрактивности простора и шири избор решења, са локационог
становишта за улагања домаћег и страног капитала;
спровођење активне заштите животне средине кроз спречавање загађења, изградњу
система управљања отпадом и природним ресурсима, едукацију и квалитетно
учешће удружења грађана, као и спроводити санацију регистрованих загађивача и
угрожених делова животне средине;
интеграција привредних, културних и туристичких потенцијала у маркетиншко
препознатљиве, финансијски стабилне и административно управљиве системе;
подизање опште развијености општине и повећање стандарда становништва,
запослености и квалитета живота.

Кoнцeпциja oдрживoг рaзвoja Oпштинe Мали Зворник, зaснивa сe нa прoстoрнoм
рaзвojу кojи прeдстaвљa синтeзу природних потенцијала, сoциo-eкoнoмских, и
eкoлoшких фaктoрa сa циљeм дa сe до краја планског периода дoстигнe нивo oдрживoг
рaзвoja. Кoнцeпциja рaзвoja сe измeђу oстaлoг, зaснивa и нa пoтрeби убрзaнoг
приврeднoг, сoциjaлнoг и дeмoгрaфскoг рaзвoja oвoг пoдручja уз увaжaвaњe функциja
инфoрмaциoнoг друштвa, и рaзвoja eврoпских стaндaрдa и критeриjумa, кoje сe
зaснивajу нa урaвнoтeжeнoм и пoлицeнтричнoм рaзвojу, ствaрaњe jeднaких мoгућнoсти
рaзвoja зa свe стaнoвникe, eтничкe и сoциjaлнe групe и дoступнoст инфрaструктурним
систeмимa и jaвним службaмa, рaциoнaлнo упрaвљaњe прирoдним и ствoрeним
рeсурсимa, упрaвљaњe имoвинoм и нeкрeтнинaмa и зaштитoм прирoдних врeднoсти и
културнoг нaслeђa.
Просторним планом општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“,
бр.8/12) дефинисане су зоне за обавезну израду планова детаљне регулације, а у тачки
V.2.Спровођење просторног плана израдом нове урбанистичке документације
утврђене су следеће смернице за њихову израду:
1. За делове у којима се предвиђа трасирање нових саобраћајница, промена
регулације и утврђивање јавног грађевинског земљишта врши се израда Планова
генералне/детаљне регулације; Планови генералне/детаљне регулације могу да се раде
и за: све објекте и мреже примарне инфраструктуре и комуналних објеката на подручју
општине која је дефинисана Просторним планом, или за коју се, услед до сада
непознатих техничких и функционалних потреба, иста није Планом дефинисала, или се
стекну технички услови да се планиране трасе рационалније дефинишу (трансфер
станице, рециклажна дворишта, гробља, сточна гробља, трафо станице, постројења за
коришћење обновљивих извора енергије и сл.); израда урбанистичких планова могућа
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је и у свим зонама у којима се за то укаже потреба, у складу са дефинисаним наменама
Плана.
2. Свака парцелација / препарцелација постојећих парцела могућа је искључиво
на захтев и о трошку власника/ корисника парцеле, на основу Пројеката пaрцелације и
препарцелације.
У тачки V.3. Смернице за израду урбанистичких планова и пројеката утврђене
су следеће смернице за њихову израду: Израдом планова Детаљне регулације могуће
је извршити делимичну корекцију дефинисаних услова (општих и посебних, у смислу
повећања/смањења дефинисане спратности, граница зона, дефинисања прелазних
услова између суседних зона и сл.). Сва одступања морају бити у складу са правилима
струке, позитивним законским прописима,јавним и општим интересом.
У случају захтева за делимичним корекцијама намене површина које су
дефинисане Шематским приказима насеља путем израде ПДР/ПГР, примењује се
правило да је унутар грађевинских подручја доминантна намена она, која је еколошки
прихватљивија (нпр.становање на индивидуалним пољопривредним економијама је
доминантно у односу на захтев за изградњом производних капацитета, станица за
снабдевањем горива и сл.), а ван грађевинских реона она, која је економски
исплативија а није у супротности са неким од услова заштите (експлоатација рудних
богатстава, узгој и прерада примарних пољопривредних производа великих капацитета
и сл. је доминантна у односу на нерентабилну пољопривредну производњу на
земљишту ниских бонитетних класа).
За недостајуће услове Просторног плана, или ако исти нису довољно детаљно
дефинисани, примењује се Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију
и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 50/11), односно позитивни законски прописи из ове
области.
Дефинисани су посебни услови за изградњу малих хидроелектрана:
Објекти малих хидроелектрана (МХЕ) могу бити грађени у оквиру или
изван грађевинског подручја.
Под појмом мала хидроелектрана, према Закону о енергетици, подразумева се
хидроелектрана снаге до 1 MW. Да би се хидроелектрана сматрала малом
хидроелектраном, са циљем заштите околине, под самим појмом се категоришу
енергетски објекти који користе хидропотенцијал, а истовремено имају следеће
особине:
1.
2.
3.
4.
5.

карактерише их проточни рад или изузетно мала акумулација (минимизиран
утицај на водоток)
паралелан рад са мрежом и уградња асинхроних генератора
код објеката са инсталираном снагом мањом од 100 кW нема градње
трафостанице већ се предвиђа трансформатор на стубу
постројење се састоји од бране (ниског прелвног прага), доводног канала
и/или цевовода, зграде стројарнице и одводног канала
преливни праг служи само зато да успори водоток пре уласка у доводни
канал
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6.
7.

8.
9.
10.
11.

уместо ниског преливног канала може се употребити тзв. тиролски захват
доводни канал затвореног типа предвиђен је само за вођење захваћене воде
по стрмим обронцима и већим делом је укопан (може бити и потпуно
укопан)
доводни канал отвореног типа предвиђен је за веће количине воде и по
правилу се налази на мање стрмим теренима
цевовод треба да буде што мањих димензија и предвиђен је да воду
најкраћим путем доведе до стројарнице
зграда стројарнице је што мањих габарита и операција је у потпуности
аутоматизована
одводни канал је отворен и кратак и њиме се вода враћа из стројарнице у
водоток

Обзиром да предложене локације нису прошле потребну верификацију по свим
основама имају се сматрати оријентационим могућностима. Према Просторном плану
Републике Србије, мале хидроелектране нису еколошки прихватљиве на деловима
заштићених подручја са режимом заштите I и II степена.
Наведене микролокације МХЕ су у поглављу IV 6. Обновљиви извори енергије,
и снаге предложених МХЕ нису обавезујући.
Могуће су и друге микролокације које прођу све потребне верификације у складу
са овим планом и позитивним законским прописима.
Препоруке локалној самоуправи:
Речни токови су у оваквој ситуацији (недостатак верификованог катастра
локација) изложени великим ризицима угрожавања њиховог еколошког потенцијала и
биодиверзитета, претварања природних токова у каналску мрежу ради дугачких
цевовода и великог броја МХЕ на једном речном току.
Посебна опасност прети извориштима те је потребно:
•
•
•
•

•

забранити измештања речних токова ради изградње МХЕ, јер се тиме угрожавају
права насеља и локалне заједнице на чијој се територији налазе.
гарантовати еколошки проток у пројектовању, изградњи и током експлоатације
МХЕ. Цевоводе као техничко решење избегавати и оријентисати се на проточне
МХЕ.
обезбедити стриктну еколошку верификацију локација.
редослед прибављања мишљења и сагласности преиспитати и на прво место
ставити заштиту природе јер су реке Србије (вода) један од четири кључна
елемента за живот на земљи и не могу се олако препуштати једном сектору
(енергетика) без сагледавања његове мултифункционалности.
да надлежно министарство контролише планско решење на основу прописане
студије утицаја.

Плански основ за МХЕ (снаге испод 1МW), са проточним радом или малом
акумулацијом), обезбеђује се разрадом услова из овог Плана (Правила уређења и
грађења из Посебних услова за изградњу малих хидроелектрана), односно израдом
Плана детаљне регулације и уз прибављање првенствено сви потребних услова и
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сагласности, а пре свих услова заштите природе, услова водопривреде као сагласности
и свих осталих корисника предметног простора.
Мале хидроелектране се у складу са законом, могу градити и на
пољопривредном земљишту, уз претходно прибављену сагласност министарства
надлежног за послове пољопривреде.
1.3.3. Нацрт Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и
Мачванског управног округа
(Наручалац Плана Министарство
прострорног планирања)

природних

ресурса,

рударства

и

Приликом израде овог Плана консултован је и Просторни план Републике
Српске.
Нацрт Просторног плана припремљен је на основу верификованог и прихваћеног
Концепта Просторног плана (Извештај о извршеној стручној контроли Регионалног
просторног плана Колубарског и Мачванског управног округа – Концепт Плана број
350-01-00865/2011-07 од 11.11.2011.године Комисије за стручну контролу регионалног
просторног плана, програма имплементације регионалног просторног плана и
просторног плана подручја посебне намене Министарства животне средине, рударства
и просторног планирања) са Документационом основом Просторног плана (која је
заснована на анализи постојеће документације, условима и мишљењима надлежних
органа и организација, студијама и секторским експертизама урађеним за све области
од значаја за планско подручје и дефинисање планских решења.). Извршена је стручна
контрола радне верзије Нацрта Просторног плана (Извештај о извршеној стручној
контроли Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског
управног округа Комисије за стручну контролу регионалних просторних планова,
просторних планова подручја посебне намене и просторних планова општина, бр: 35001-00021/2012-01, од 17.12.2012. године).
Овај план је од нарочитог значаја за дефинисање регионалног система
управљање отпадом у складу са националном стратегијом урављања отпадом.
1.3.4. Водопривредна основа Србије
Основни стратешки циљ је одржавање и развој водног режима којим се
обезбеђују најповољнија и најцелисходнија техничка, економска и еколошка решења за
јединствено управљање водама, заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и
коришћење вода. Посебни циљеви значајни за заштиту животне средине су:
рационално коришћење вода, рационално управљање водама, осигурање заштите и
унапређење квалитета вода до коришћења за предвиђене намене, заштита и
унапређење животне средине и квалитета живота, заштита од поплава, ерозија и
бујица, заштита и ревитализација угрожених екосистема, антиерозионо газдовање
шумама, очување и унапређење природних и створених ресурса и вредности.
1.3.5. Национална стратегија одрживог развоја

17

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „РОПОВИЋ“ НА РЕЦИ ВЕЛИКА РЕКА, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

Циљ ове стратегије из 2008. године је да усклади економски раст, заштиту
животне средине и друштвени развој. Дефинисани су кључни национални прироритети
до 2017. године међу којима су:
•
•

развој инфраструктуре и равномеран регионални развој, унапређивање
атрактивности земље и обезбеђење адекватног квалитета и нивоа услуга
заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење
природних ресурса, очување и унапређивање система заштите животне
средине, смањење загађења и притисака на животну средину, коришћење
природних ресурса, путем: успостављања система заштите и одрживог
коришћења природних богатстава (ваздуха, воде, земљишта, минералних
сировина, шума, рибе, дивљих биљних и животињских врста); јачања
узајамног деловања и остварење значајних међусобних ефеката заштите
животне средине и економског раста, укључење политике животне
средине у развојне политике других сектора; инвестирања у смањење
загађења животне средине и развој чистијих технологија; подстицања
коришћења обновљивих извора енергије; планирања одрживе производње
и потрошње и смањење отпада по јединици производа; заштите и очувања
биодиверзитета.

Усвојен је и Акциони план за спровођење Националне стратегије одрживог
развоја и утврђени су индикатори.
1.3.6. Национални програм заштите животне средине
Овим програмом дефинисани су стратешки циљеви политике заштите животне
средине, као и специфични и приоритетни циљеви за ваздух, воду, земљиште и утицаји
појединих сектора на животнусредину (индустрија, енергетика, пољопривреда,
рударство, саобраћај итд). Предложене реформе обухватају реформе регулаторних
инструмената, економских инструмената, система мониторинга и информационог
система, система финансирања у области заштите животне средине, институционална
питања и захтеве везане за инфраструктуру у области заштите животне средине.
Дефинисани циљеви до 2015. године значајни за Стратешку процену су:
У области квалитета вода:
•
•
•
•
•
•

Успостављање зона заштите подземних вода и акумулација које се користе
за водоснабдевање
Одрживо коришћење подземних вода
Побољшање квалитета воде у водотоковима смањењем испуштања
непречишћених индустријских и комуналних отпадних вода
Обезбеђење ревитализације и функционисања постојећих уређаја за
пречишћавање отпадних вода насеља
Обезбеђење пречишћавања комуналних отпадних вода у насељима у
којима постоји организовано снабдевање водом и које значајно утичу на
непосредни реципијент и на квалитет вода у осетљивим зонама
Повећање степена обухваћености јавним канализационим системима на
65% становника
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•
•

Обезбеђење квалитета воде за пиће у насељима и проширење
централизованог водоводног система на сеоска подручја са
незадовољавајућим квалитетом воде
Рационализовање потрошње воде код индивидуалних потрошача.

У области заштите земљишта:
•

смањење земљишта угроженог ерозијом за 20% извођењем антиерозионих
радова и увођењем ефективних мера за контролу ерозије.

У области заштите природе, биодиверзитета и шума:
•
•

Очување, унапређење и проширење постојећих шума (повећање површина
под шумама и унапређење структуре шума)
Успостављање еко-коридора за фрагментисане фрагилне екосистеме.

У области управљања отпадом:
•
•
•
•
•
•
•

Повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада
Увођење одвојеног сакупљања и третмана опасног отпада из домаћинстава
и индустрије;
Успостављање регионалне санитарне депоније у сваком региону
Обезбеђење капацитета за спаљивање (инсинерацију) органског,
индустријског и медицинског отпада
Санирање постојећих сметлишта која представљају највећи ризик по
животну средину
Повећање стопе поновног искоришћења и рециклаже амбалажног отпада
(стакло, папир, картон,метал и пластика) на 25% од његове количине
Увођење компостирања зеленог отпада.

У сектору индустрије:
•
•
•

Смањење емисије у ваздух SО2, NОx, суспендованих честица и других
загађујућих материја за постојећа индустријска постројења која не
задовољавају ЕУ стандарде
Обезбеђење пречишћавања индустријских отпадних вода ревитализацијом
постојећих уређаја и изградњом нових постројења за пречишћавање
отпадних вода из индустрија које испуштају опасне материје
Повећање енергетске и сировинске ефикасности у индустрији и смањење
стварања отпада.

У сектору енергетике:
•
•

Повећање ефикасности енергетског сектора и смањење стварања отпада
Повећање обима коришћења обновљивих извора енергије и гаса.

1.3.7. Стратегија развоја енергетике РС
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Приоритети ове стратегије из 2005. године значајни за Стратешку процену од
краткорочног значаја су коришћење нових енергетски ефикаснијих и еколошки
прихватљивих технологија и уређаја, а од дугорочног значаја технолошка
модернизација енергетских објеката и система, повећање енергетске ефикасности у
производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије и коришћење нових обновљивих
извора енергије.
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине је израдило Водич
за изградњу постројења и производњу електричне енергије у малим хидроелектранама;
у току је јавна расправа о Нацрту „Израда стратегије развоја енергетике Републике
Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, II фаза“

Графикон 1.Пројекција изградње капацитета за производњу електричне енергије
коришћењем ОИЕ до 2030.год.
1.3.8. Национална стратегија управљања отпадом
За Стратешку процену најзначајнији циљ ове стратегије је управљање отпадом у
краткорочном и дугорочном периоду, којим се постиже заштита и унапређење
квалитета животне средине и здравља. Установљена хијерархија управљања отпадом
обухвата смањење количине отпада на извору, поновно коришћење за исту или другу
намену, рециклажу, компостирање или добијање енергије, док је последња опција
одлагање на депонију. Стратегијом је дефинисано формирање регионалних депонија,
трансфер станица, мрежа центара за рециклажу и компостирање и инсинератора на
подручју Републике Србије.
1.3.9. Стратегија локалног одрживог развоја
Овом стратегијом из 2005. године су дефинисани циљеви, мере и активности
којима ће се створити услови за одрживи развој на локалном нивоу. Од циљева
значајних за Стратешку процену издвајају се:
•

унапређивање заштите животне средине на локалном нивоу;
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•

рационално управљање ресурсима; рационална потрошња необновљивих и
подстицање коришћења обновљивих реурса;

•

увођење система мониторинга животне средине за подручја општина.

Стратегија развоја општине Мали Зворник је израђена за период 2012-2017. год
(ревидирана верзија ); урађен је и Акциони план развоја општине Мали Зворник.

1.4. Анализа постојећег стања и квалитета животне средине
1.4.1. Природне и географске карактеристике подручја
Општина Мали Зворник се налази у западном делу Републике Србије, у Средњем
Подрињу. Западну границу Општине (и државну границу) чини река Дрина, са
североистока се граничи са општином Лозница, са источне стране са општином
Крупањ, а са југоистока са општином Љубовија. На западној граници је међудржавни
гранични прелаз са Републиком Српском, који се налази у самом месту Мали Зворник,
а на супротној обали реке Дрине је место Зворник.
Површина Општине је 184 км², најмања је у Мачванском округу (којем
aдминистративно припада) и једна од најмањих у Србији. Укупан број становника по
попису из 2002.године је 14.076, а укупан број домаћинстава 4.684. Просечна величина
насеља је 15,3 км². На километар квадратни долази 76,5 становника, што је знатно
испод просека за Републику Србију. На подручју Општине има 10 катастарских
општина, 11 регистрованих месних заједница и 4 месне канцеларије.
Општина Мали Зворник има повољан географски положај. Пружа се дуж
магистралне саобраћајнице Београд - Бајина Башта, која представља главни
комуникацијски правац Западне Србије. Преко Ужица ова саобраћајница је повезана са
Јадранском магистралом. Овим магистралним путем Општина је повезана са свим
већим градским центрима у Републици: Лозницом која је удаљена 26 км, Љубовијом
удаљеном 43 км, док је од Шапца који је административни центар а уједно и највеће
место у Мачванском округу, удаљена 81 км. Удаљеност Малог Зворника од Београда је
170 км. Преко Новог моста и граничног прелаза са Републиком Српском, Мали
Зворник је повезан са магистралом Зворник-Тузла-Сарајево, као и саобраћајним
правцем Бјељина-Лозница-Бајина Башта-Ужице. Повезаност са овако значајним
магистралама представља велику предност за развој ове, иначе, једне од најмањих и
најнеразвијенијих општина у Републици Србији.
Рељеф Општине је веома разуђен и уочљиви су следећи типови:
- узајамни појас алувијалних равни уз саму Дрину и чија се ширина креће од
неколико десетина метара, као у Будишићу, до 3,5 километра у Радаљу и Доњој
Борини;
- предео долинских коса и побрђа од 200-500 м.н.в., који карактеришу разбијена
насеља са малом насељеношћу; појас ниских планина и заравни од 500-856 м.н.в. на
Црном врху, који је највиша кота Општине.

21

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „РОПОВИЋ“ НА РЕЦИ ВЕЛИКА РЕКА, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

Oпштина Мали Зворник се налази између 150-856 м.н.в. Насеља Брасина и Доња
Борина су брежуљкаста, са нижим брдима, долинама и котлинама, на 200-350 м.н.в,
док су остала насеља брдска, са вишим долинама и котлинама на 350-600 м.н.в.
Највиша кота општине је Црни врх са 856 м.н.в. Клима овог подручја је умереноконтинентална. Лета су топла са просечном температуром ваздуха, најтоплијег месеца
јула је између 20-22 степена. Зиме су већином хладне, а температура најхладнијег
месеца јануара креће се од 1-8 степени. Природни услови, засновани на
водонепропусној геолошкој подлози, клима и вегетација, допринели су развијеној
хидрографској мрежи у Општини. Тако да на 1 км² долази 1,1 км воденог тока, или
укупно 205 км река на свега 184 км² што је доста изнад просека у Србији. Сви
водотокови припадају сливу Дрине и по својим карактеристикама спадају у мање
водене токове бујичног типа. Притоке Дрине, су веома интересантне за изградњу
малих рибњака за узгој пастрмке.
Општина Мали Зворник има 14076 становника, по попису из 2002. године, а
према прелиминарним резултатима пописа становништва 2011. године општина Мали
Зворник има 13205 становника. Општина има 14076 становника или 77 становника по
km², па је густина насељености по km² мања у односу на републички просек од 97
становника по km². Према последњем попису из 2011. године општина има 13205
становника или 71,77 становника по km².
Важно је нагласити да Мали Зворник има железничку везу која се од Шапца
једним краком завршава у М. Зворнику док се други крак одваја и прелази у Републику
Српску.
Поред земљишта и других обновљивих природних ресурса, на територији
општине Мали Зворник се налазе и вредна рудна богатства. Гранитни камен се на два
локалитета у Радаљу експлоатише на површини од 15 ha. Од овог гранитног камена
израђују се коцке, ивичњаци за путеве, споменици, а користе се и као грађевински
камен. Подручје Брасине има налазиште антимона површине 40 ha. Због нерентабилне
производње ово налазиште се не експлоатише, већ је у функцији сепарације за
производњу гранула за асфалт.
У Доњој Борини на површини од 10 ha постоје залихе кречњака. Кречњака има на
више локалитета. То је сировина коју прерађује једно од најуспешнијих предузећа у
општини Равнаја.
Шумe сe прoстиру нa 9320 ha, или 50,7% тeритoриje, a прeмa пoдaцимa
Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику Србиje укупнa oбрaслa шумскa пoвршинa je 9612 ha
или 52,2%. Oви пoдaци укaзуjу нa чињeницу дa je Мaли Звoрник знaчajнo нaдмaшиo
пoшумљeнoст у Мaчвaнскoм oкругу (23,0%) и Србиjи (26,7%). Тo je кoмпaрaтивнa
прeднoст у стрaтeгиjи oдрживoг рaзвoja пoљoприврeдe и сeлa Oпштинe, имajући у виду
вишeструки знaчaj шума, које oбeзбeђуjу сирoвинe зa eкoлoшкe прoизвoдe, имajу
нeпрoцeњиву улoгу у eкoнoмскoм нaпрeтку, биoлoшкoj рaзнoврснoсти, рeгулисaњу
рeжимa вoдa, oдржaвaњу рeгиoнaлнe климe, чистoг вaздухa. Oсим тoгa, шумe дoнoсe
дoбрoбит друштву крoз туризaм, рeкрeaциjу, здрaвствeнe и културнe услугe – стуб су
oдрживoг рaзвoja зajeдницe.
Површинске и подземне воде - Подручје општине Мали Зворник се одликује
разгранатом хидрографском мрежом. На 1 km2 површине долази 1,1 km воденог тока.
То значи да ово подручје има укупно 205 km река на свега 184 km2 површине што је
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изнад просека у Србији. Дакле, цео простор је испресецан водотоцима и извориштима
који припадају ''дринском сливу'' што значи да окосницу хидрографије овог подручја
чини река Дрина:

Слика 4. Mрежа станица површинских вода слива реке Дрине
Дрина има сливно подручје од око 19 570 km2. Дужина речног тока, од Шћепан
поља где Дрина настаје од Пиве и Таре до ушћа у Саву, износи 346 km, а у правој
линији 175 km. Ширина речног тока варира од 100-200 m код Перућца и Зворника, до
15 m на месту звано Тијесно. Температура воде је од 8,7-16,3 ºC. Боја речне воде је
махом зелена и припада другој бонитетној класи. Дрина је велика река, не само по
дужини и површини сливног подручја, него и по количини воде. Са великим укупним
падом, знатним количинама падавина у сливу, богатством воде и протицајем од 370
m3/s, располаже воденом снагом од око 2.800 МW на самој Дрини, односно близу 4.600
МW заједно са притокама. Према најновијим истраживањима, Дрина располаже
потенцијалом од око 14 милијарди KWh, од чега је искоришћено само 40 %.
Најзначајније реке као притоке Дрине су: Боринска река, Радаљска река, Борањска река
и Велика река.
Велика река, као највећа притока која се улива у Зворничко језеро са његове
десне стране, има дужину 10 km и сливно подручје 26,34 km2. Максимална количина
воде је 89,60 m3/s. Ова река има карактеристичну долину која не прелази ширину од
200 m, са изграђеним кућама и окућницама поред саме реке. Речно корито је доста
плитко, обрасло дрвећем и шибљем што утиче на изливање чак и мањих вода.
Заједничка карактеристика свих токова је бујични карактер течења, као последица
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великих количина падавина, разуђеног типа рељефа и литолошке подлоге. Због
великих разлика надморских висина на извориштима и на ушћима токова, у горњим
деловима токови су дубоко усечени у стенске масе, тако да долинске стране имају
велики пад (местимично и већи од 40º). Због тога се одликују великом снагом и
великом кинетичком енергијом. Реке подручја Малог Зворника имају изузетно велики
хидропотенцијал који није у довољној мери искоришћен. Поред Хидроелектране
''Зворник'', могуће је саградити више мањих хидроелектрана које би допринеле
производњи далеко веће количине електричне енергије у односу на садашњу
производњу. Постоји чак 27 локалитета веома повољних за ту сврху:
Табела 1. Хидропотенцијал на подручју општине Мали Зворник
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Мале хидроелектране су постројења у којима се потенцијална енергија воде
најпре претвара у кинетичку енергију њеног струјања (у статору турбине), а потом у
механичку енергију (у ротору турбине) обртања вратила турбине и коначно, у
електричну енергију у генератору. Светски енергетски тренд последњих година је све
већи искорак ка обновљивим изворима енергије.
У поређењу са великим, наведене су само неке од предности малих
хидроелектрана:
•
•
•

нема трошка дистрибуције електричне енергије
нема негативног утицаја на окружење као код великих хидроелектрана
јефтино одржавање

На следећој слици је дата граница општине и граница Просторног плана
Општине Мали Зворник и положај МХЕ „Роповић“ Велика Река:

Слика 5. Општина М. Зворник и положај мини хидроелектрана

МХЕ Роповић
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Слика 6. Положај МХЕ „Роповић“
Списак мини хидроелектрана који је преузет из водопривредне основе Србије
(предузеће Енергопројект - Хидроинжењеринг у сарадњи са Институтом за
водопривреду Јарослав Черни израдило је Катастар), дат је следећом табелом (извод):
Назив
водотока

Велика
река

назив
МХЕ

Вис

тип
преграде

Кратак опис

инстал.
снага (kW)

Тиролски
захват

Довођење воде за ову ХЕ врши се помоћу 2
тиролска водозахвата а лоцирани су на око
150m узводно од ушћа Подгајског потока у
Велику Реку са таложницом на левој обали
и укопаним АЦ доводом до водостана.
Одатле наставља челични цевовод дужине
116m до машинске зграде која је лоцирана
на око 1,2km узводно од ушћа Велике Реке.
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НАПОМЕНА: Микролокације и снаге наведених мини ХЕ нису обавезујуће.
Потребне су провере по свим посебним условима. Могућа је и изградња на другим
локацијама уколико се прибави сагласност надлежног Министарства..
1.4.2. Приказ постојећег стања животне средине
У циљу реалног презентовања стања животне средине на подручју на које се
Извештај односи било је потребно извршити увид у планска документа, локалне
стратегије, појединачне извештаје мониторинга ваздуха, вода и земљишта, званичне
извештаје државних органа као нпр. Годишњи извештај Агенције за заштиту животне
средине за 2011.год. итд.
Према ППРС (по хијерархији највишем планском документу за општину) већи
део територије општине Мали Зворник припада III категорији загађености животне
средине, односно припада подручју претежно квалитетне животне средине.
Карактеристике овог подручја су следеће:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

без прекорачења граничних вредности загађујућих материја у ваздуху,
речни токови II класе,
шумска подручја,
туристички комплекси и места са контролисаном посетом,
подручја вештачких акумулација,
локални путеви и пруге,
сеоска насеља,
пољопривредна подручја,
подручја са природном деградацијом,
ливаде и пашњаци,
ловна и риболовна подручја.

На овом подручју потребно је обезбедити решења којима се елиминишу или
умањују постојећи извори негативних утицаја односно увећавају позитивни као
компаративна предност у планирању развоја; чувати подручја од загађивања из
стратешких разлога.
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Део територије Општине Мали Зворник припада II категорији - подручја
угрожене животне средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних
вредности, викенд насеља, подручја експлоатације минералних сировина, државни
путеви I и II реда, железничке пруге) са мањим утицајима на човека, живи свет и
квалитет живота. На овом делу територије потребно је спречити даљу деградацију и
обезбедити побољшање постојећег стања. У погледу прекограничног загађивања,
Просторним планом Републике Србије дефинисана је обавеза Републике да заштиту
вода у сливу Дрине решава у договору са бившом Републиком БиХ, као и контролом
загађивача на територији Србије.
Као већи извори загађивања ваздуха вода и земљишта присутна је индустрија,
саобраћај, комуналне и индустријске отпадне воде, комунални и индустријски отпад,
саобраћај, бука.
Привреда општине Малог Зворника базира се на производњи електричне
енергије, преради дрвета и камена, туризму и пољопривреди.
Носиоци привреде овог краја су Хидроелектрана “Зворник” са инсталисаном
снагом од 96 МW, затим „Равнаја“ а.д. Са производњом камених агрегата и тона креча.
На територији општине послује и пет пилана које су у приватном власништву.
Развој индустрије у Малом Зворнику био је условљен локалном сировинском
основом (шуме, неметаличне сировине) и повољним саобраћајним положајем.
Интензивнији развој индустрије започео је са пуштањем у рад Хидроелектране.
Заступљене су следеће индустријске гране: производња резане грађе, грађевинског
материјала (камен, креч), сечење и обликовање камена, производња стандардних
металних производа и производња прехрамбених производа. Једна од већих
индустријских предузећа, према обиму производње, броју запослених и другим
економским показатељима су „Равнаја“ а.д., Мали Зворник и ПД „Дринско-Лимске
ХЕ“ Бајина Башта, огранак ХЕ „Зворник“ Мали Зворник. Призводња креча се обавља у
Радној јединици Фабрика креча, која је током 2004.године имала рекордну производњу
од чак 91 868 тона, што ју је сврстало на водећи положај у овој индустријској грани у
целој Србији. Као енергент у Фабрици креча користи се природни гас. У радној
јединици ове фабрике Каменолом обавља се призводња камених производа и креће се
око 550 000 m³.
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Слика 7. Каменолом „Равнаја“

Хидроелектрана ''Зворник'' је пуштена у рад 1955. године. Хидроелектрана
''Зворник'' припада привредном друштву Дринско – Лимске хидроелектране. Годишњи
план производње струје је 452 милиона кWh и углавном се тај план остварује а некад
пребацује очекивану производњу, зависно од хидролошких услова. Хидроелектрана
лети производи 10 МWh струје и са том производњом снабдева електричном енергијом
читаво подручје Малог Зворника, до Лознице. У периоду великих вода производња је и
до 96-100 МWh.
Обзиром на старост Хидроелектране и на редуковано одржавање у последње
време, било је неопходно сагледати стање и потребе за модернизацијом опреме и
објеката. У ту сврху је урађена Студија ''Модернизација и могућност повећања снаге и
производње'' - Студија је показала да ће са ревитализацијом, уградњом далеко
квалитетније опреме и генератора са мањим губицима, Хидроелектрана радити много
поузданије и производити још већу количину електричне енергије. На хидроелектрани
је изграђена рибља стаза.
1.4.3. Анализа и оцена стања квалитета ваздуха
Напред је већ наведено који се производни погони налазе на територији општине
М. Зворник. Пошто је спроведен гас, то је омогућило да се кречана прикључи на гас и
смањи загађење ваздуха. У плану је ширење гасовода на територији општине М.
Зворник. Присутно је и даље загађење прашкастим материјама из кречане. Као мањи
загађивачи ваздуха су и погони за прераду дрвета, као и каменолом „Равнаја“, пре
свега прашкастим материјама. Присутно је и загађење ваздуха у зимским месецима у
периоду ложења (угљен моноксид, оксиди азота и сумпора, пепео, чађ и дим). Агенција
за заштиту животне средине РС, кроз годишње извештаје приказује стање животне
средине у РС. Прикупљање и обрада података о емисијама загађујућих материја у
ваздух у Републици Србији, врши се на основу Правилника о методологији за израду
Националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте,
начине и рокове прикупљања података („Сл.гласник РС“, бр. 91/2010), као и на основу
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух („Сл. гласник
РС“, бр. 71/2010). Агенција за заштиту животне средине, у складу са законским
одредбама, води Национални регистар извора загађивања, док је вођење локалних
регистара у надлежности локалне самоуправе. Државни мониторинг ваздуха је
организован преко 24 станице за континуални мониторинг, али се ни једна станица не
налази на територији општине М. Зворник. Саобраћај је значајан извор загађивања
ваздуха на територији општине М. Зворник, посебно имајући у виду да се налази на
једном од значајних путних праваца. Магистрални пут М-19 (Шабац - ЛозницаУжице), као најзначајнија друмска саобраћајница подручја, протеже се паралелно са
током реке Дрине целом дужином Општине. Саобраћајне тачке на граничним
прелазима преко Дрине такође доприносе аерозагађењу.
У наставку је приказано
индустријских погона.

неколико

примера

мерења

аерозагађења

из

Кречана – Равнаја А.Д.Р.Ј. Фабрика креча у М. Зворнику сада ради смањеним
капацитетом јер цела грађевинска индустрија послује веома отежано. Дајемо податке
из претходног периода:
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Табела 2. Подаци достављени министарству у складу са Уредбом о врстама
загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и
обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл. Гласник РС", бр.
113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012)
ZAG

DANI

SATI

KOL(kg/h)

E (t/god)

SO2-P1

37

888

0

0,0000

SO2-Ot

16

384

0

0,0000

SO2-Hid

14

336

0

0,0000

SO2

0,0000

NO2-P1

37

888

2,26

2,0069 k1=067

NO2-Ot

16

384

0

0,0000 k2=1,00

NO2-Hid

14

336

0

0,0000 k3=1,00

NO2

0,0000 Kk=0,67

PM-P1

37

888

0,26

0,2300 k1=0,67

PM-Ot

16

384

0,75

0,2800 k2=1,00

PM-Hid

14

336

1,53

0,5100 k3=1,00

PM

0,0000 Kk=0,67

OTPADn

0,0000

OTPADo

0,0000 Kk=1,00

У наставку је приказан закључак мерења за кречану из Извештаја о мониторингу
и квалитету ваздуха урађеног од стране стручне куће - Завода за јавно здравље Ћуприја
„Поморавље“ у Ћуприји, у ком је наглашено да је на основу мерења утврђено да на
локацији постројења за производњу креча у посматраном периоду није било
прекорачења граничних вредности суспендованих честица.
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Слика 8. Анализе суспендованих честица (закључак мерења за кречану из Извештаја о
мониторингу и квалитету ваздуха)
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1.4.4. Анализа и оцена стања квалитета вода
Загађивање водотокова, пре свега Дрине као главног реципијента потиче од
комуналних отпадних вода, индустријских отпадних вода, као и од пољопривреде због
спирања препарата за заштиту биља и ђубрива; присуство дивљих депонија доприноси
загађењу површинских и подземних вода. На територији општине нема изграђених
постројења за пречишћавање отпадних вода. У неким насељима (Брасина, Доња
Борина, Радаља, Сакар, Цулине и Доња Трешњица) постоје изграђене канализационе
мреже за школе, месне канцеларије, амбуланте и околна домаћинства, али колектори
тј. испуштање отпадних вода се завршава директно у водотоцима или у септичким
јамама. Општина Мали Зворник је урадила у току 2011- те године Генерални пројекат
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода општине Мали Зворник са
претходном студијом оправданости на основи којег ће се убудуће градити насељски
канализациони системи са одговрајућим постројењима за пречишћавање отпадних
вода.
Када су у питању отпадне индустријске воде, поред технолошких, ове воде
садрже и санитарне воде и све ове воде се без пречишћавања испуштају у реципијент.
Као загађиваче канализације, а потом и реципијента реке Дрине помињемо воде из
парионица дрвета које садрже феноле. У наставки је један пример извештаја анализе
индустријских отпадних вода радње за прераду дрвета:
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Слика 9. Извод из извештаја анализе индустријских отпадних вода
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1.4.4.1.

Квалитет воде реке Дрине

Слика 10. Река Дрина
Поред наведених узрока загађења реке Дрине, важно је истаћи и прекогранично и
узводно загађење до кога долази испуштањем комуналних вода насеља, а такође и
отпадних индустријских вода, посебно вода из рудника (Велики Мајдан, рудник „Сасе“
код Сребренице, фабрика глинице у Зворнику итд). На обалама Дрине су присутне
насељске и дивље депоније које доприносе загађењу. Агенција за заштиту животне
средине РС у Извештају за 2012. годину „Резултати испитивања квалитета
површинских и подземних вода за 2012. годину“ за мрежу станица (нема станице
Мали Зворник) мониторинга статуса површинских вода дат је табеларни списак
станица са следећим подацима:
− Редни број
− Назив станице за мониторинг статуса вода
− Шифра станице
− Водоток
− Шифра водног тела
− Тип водотока
− Водно подручје
− Координате
Табела 3. Извод из списка станица
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Табела 4. Извод из Извештаја за 2012.год АЖС
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Табела 5. Максимално регистроване концентрације приоритетних хазардних
супстанци на мерним местима у 2011. години (1.део)

Према подацима РХМЗ, стварна класа реке Дрине у профилима Љубовија и Јелав у 2009.
год. је II класа.
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Табела 6.
Станице за испитивање квалитета воде реке Дрина узводно и низводно од М.
Зворника

Генерална оцена у Извештају Агенције за заштиту животне средине за 2011.год је:
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Као што је већ речено највећи загађивачи подземних вода су депоније
комуналног отпада и индустријског отпада, пољопривреда у смислу утицаја и
продирања ђубрива и препарата за заштиту биља (нитрати, хлориди, амонијум).
1.4.5. Анализа и оцена стања квалитета земљишта
На основу најновијих анализа земљишта, које је обавио Завод за пољопривреду
а.д. „Лозница“, може се дати детаљнија оцена квалитета земљишта по неким
локалитетима. На испитиваним парцелама у КО Борина и КО Брасина, које се налазе у
брежуљкастим пределима општине, установљено је да су у категорији јако киселих и
киселих земљишта. Због тога је потребно предузети мере у циљу смањивања киселости
(калцизацијом). Земљишта су средње обезбеђена хумусом, та се чињеница мења
посебно на теренима интензивних култура где је ђубрење стајњаком нередовно и треба
додавати минерална ђубрива (NPK, KAN). Земљишта су средње обезбеђена азотом.
Испитиване површине су највећим делом сиромашне и у погледу садржаја фосфора. У
том смислу треба применити фосфорна ђубрива. Ова мера је компатибилна са мером
калцизације, којом се поред корекције киселости постиже превођење тешко
растворљивих Al-фосфата и Fe-фосфата у растворљивије Ca-фосфате. Присуство лако
растворљивог калијума је на задовољавајућем нивоу.
Највећи загађивачи земљишта су идентични као и загађивачи подземних вода :
− неадекватно одлагање отпада (“дивља” сметлишта),
− нерегулисано каналисање отпадних вода,
− пољопривредна производња (неадекватна употреба агрохемијских
средстава),
− индустријски девастиране локације (“brownfield” локације) на којима су се
обављале делатности које су могле да контаминирају земљиште.
− загађивање земљишта загађујућим материјама пореклом од саобраћаја
(земљиште у непосредном појасу дуж државних путева).
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Земљишта у урбано-индустријским регионима показују велике разлике у односу
на земљишта у природним срединама. Урбана земљишта су често изложена
антропогеним утицајима због веће густине насељености, интезитета саобраћаја,
близине индустрије итд.
1.4.6. Анализа и оцена стања нивоа буке
На територији општине М. Зворник се не мери ниво буке у складу са Законом о
заштити од буке и подзаконским актима донетим на основу овог Закона. Највећи ниво
буке потиче од саобраћаја и бука и вибрације потичу од рада каменолома (бука од рада
дробилица и бука од минирања). Бука у радној и комуналној средини везује се за
најоптерећеније деонице државних путева I и II реда, које су истовремено и насељске
улице и околину појединих привредних објеката као и за железничку пругу. Бука у
насељима је изузетно озбиљан проблем јер утиче на здравље становника (појасеви уз
путеве са деоницама које се поклапају са улицама јављају се као зона угрожена буком у
целој дужини улица).
Закон о заштити од буке, чл.8 дефинише обавезе локалне самоуправе:
„Јединица локалне самоуправе утврђује мере и услове заштите од буке, односно
звучне заштите у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје
сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на
животну средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад
постројења и активности;
− врши акустичко зонирање на својој територији, одређује мере забране и
ограничења у складу са овим законом;
− доноси локални акциони план заштите од буке у животној средини,односно
обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу;
− обезбеђује финансирање мониторинга буке у животној средини на територији
јединице локалне самоуправе;
− врши надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини.
Јединица локалне самоуправе својим актом одређује органе и службе надлежне за
обављање послова из става 1. овог члана.“
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Табела 7. Дозвољени ниво буке у животној средини

1.4.7. Анализа и оцена стања нејонизујућег зрачења
Усвајањем Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”,
бр. 36/09) и одговарајућих подзаконских аката објављених у Службеном гласнику РС,
бр. 104/09, Република Србија је по први пут уредила услове и мере заштите здравља
људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у
коришћењу извора нејонизујућих зрачења. Извор нејонизујућих зрачења јесте уређај,
инсталација или објекат који емитује или може да емитује нејонизујуће зрачење.
Нејонизујуће зрачење се креће од екстремно ниске фреквенције зрачења; кроз
звучне, микроталасне и видљиве делове спектра све до опсега ултраљубичастог.
Извори нејонизујућег зрачења на територији општине М. Зворник су
електроенергетски објекти (на територији Генералног плана Малог Зворника налазе се
електро-енергетски објектии електро-енергетска преносна мрежа, преко које се обавља
пренос електричне енергије како запотребе малог Зворника тако и за потребе насеља у
окружењу) и базне станице мобилне телефоније.
Светска здравствена организација као осетљиве објекте за заштиту од
нејонизујућих зрачења наводи школе, болнице, старачке домове: Зоне повећане
осетљивости су дефинисане Чланом 2. ставом 1. тачком 5) Правилника о изворима
нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду
њиховог испитивања као: „зоне повећане осетљивости јесу: подручја стамбених зона
укојима се особе могу задржавати и 24 сата дневно; школе, домови, предшколске
установе, породилишта, болнице, туристички објекти, те дечја игралишта; површине
неизграђених парцела намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене, у
складу са препорукама Светске здравствене организације”.
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Слика 11. Извори и зоне нејонизућег зрачења
Како се у обухвату ГП Малог Зворника налази разводно постројење
хидроелектране “Зворник”, од кога полази далековод 110 kV (РП ХЕ “Зворник” – ТС
“Лозница”), који због висине напона представља потенцијално значајан извор
електромагнетних зрачења, за потребе овог Извештаја узети су подаци из Претходне
анализе утицаја на животну средину, урађене за овај далековод од стране ЕПС ЈП
“Електроисток” новембра 2002.године, како би се стекао увид у јачине електричног и
магнетног поља. Данас Светска здравствена организација даје смернице (IPRA/INRIC)
које препоручују ограничење излагања људи дејству наизменичног електричног и
магнетног поља учестаности 50/60 Hz:
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Табела 8. Границе изложености електричним и магнетним пољима 50/60 Hz

У наставку је приказан Извод из ИЗВЕШТАЈА О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ

НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ЗА 2011. ГОДИНУ.,
урађен од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања.
Emaxi
ред.бр.

ЛОКАЦИЈА:
[V/m]

Efref
[V/m]

к

Eukupno

[%]

[V/m]

Телекомуникациони предајници радио релејних система (радио и ТВ станице):
Београд
27.

1.22

16.92

7.19 %

1.29

0.94

11.2

8.39%

0.94

11.22

11.2

100.17%

12.00

3.61

11.2

32.23%

3.90

1.46

11.20

13.05 %

3.28

3.37

11.2

30.11%

3.37

4.92

13.18

37.31%

5.41

Масарикова 5 (Студио Б)
Аранђеловац
28.

Проте Исаковића бб
(РТВ Шумадија)
Шабац

29.
Кнеза Лазара 1 (ТВ Шабац)
Крагујевац
30.

Зорана Ђинђића 3
(БИС комерц доо)
Смедерево

31.

''Карађорђево брдо'', Радничка
бб (Радио Смедерево)
Пожаревац

32.

Боже Димитријевића бб
(ПД Браво)

33.

Лозница
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GPS: 44o 36' 8" N, 19o 29’ 41.2"E
(РТВ АС)
Мали Зворник
Велика Река,
34.

GPS: 44o 17' 21.1" N, 19o 13’
59.1"E

1.11

16.91

6.57%

1.11

5.40

11.2

48,23%

5.411

7.14

11.2

63.78%

8.10

3.97

16.82

23.60 %

7.10

24.41

11.2

217.98 %

25.59

4.26

11.2

38.07 %

4.26

3.74

11.2

33.43%

6.67

ТВ Београд и МЗ Велика Река
Ваљево
35.
Кнеза Милоша 23 (Радио 014)
Ужице
36.
Љубе Стојановића 5 (АД Вести)
Краљево
37.

Хајдук
Вељкова
2/6
(РТВ
Краљево и Ибарске новости доо)
Чачак

38.
Мила Ивковића 4 (Радио 096)
Пожега
39.
Француска 1 (Радио Пожега)
Прибој
40.
на Бићу (ИЦ Прибој)

У целокупном Извештају су иначе садржане поред анализе, максималне
измерене вредности јачина елекртичног поља, по градовима, за одређени тип извора
(трафостание, далековод, баз.станице, репетитори).
У Малом Зворнику испитиван је репетитор. Максимална измерена вредност
јачине ел.поља предметног извора Е=1,11В/m. На основу резултата је закључено да су
измерене вредности јачине ел. поља знатно ниже од референтне граничне вредности
за дату фреквенцију (16, 91В/М). Такође, измерене вредности јачине ел.поља ниже су и
од 10% референтних граничих вредности за дату феквенцију, те се не сматра
извором нејон.зрачења од посебног интереса.
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1.4.8. Комунални и индустријски отпад
Проблем одлагања комуналног отпада није трајно решен у општини М. Зворник.
Отпад се одвози на депонију комуналног отпада у Лозници (одлаже се отпад из
Лознице, Љубовије и М.Зворника). Постојеће одлагање отпада није у складу са
принципима заштите животне средине. Градска депонија, као и индустријска
депонија ''Вискозе'', налази се у близини ушћа Штире у Дрину. Процедне воде
са депоније одлазе у Штиру и Дрину, а делом и у подземље. Отпад се не третира,
нити одваја и рециклира, а капацитет депоније је попуњен, зато се приступило
санацији и рекултивацији депоније .
Спроведене су претходне активности на реализацији регионалне депоније и
закључен је Споразум о регионалном управљању отпадом између града Лознице и
општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ.
У општини постоји и дивље депоније, а према попису дивљих депонија из 2009.
године. пописано је 8 већих дивљих депонија, углавном лоцираних поред реке или
поред пута.
На територији општине не постоји организована селекција и разврставање
отпада, али је проценат рециклаже и збрињавања металног отпада, возила, PET
амбалаже, гума, акумулатора, медицинског отпада знатно већи јер постоје оператери у
РС који се баве сакупљањем и прерадом отпада, а неки су присутни и у региону.
Захваљујући донацији ЕУ у Србији је у претходном периоду добијено преко 70 уређаја
за инертизацију медицинског отпада тако да се медицински отпад из Дома здравља у
М. Зворнику (искоришћени инструменти и санитетски материјал) се одлаже у наменске
кесе и контејнере за инфективни отпад, који се посебно намењеним возилима за ову
врсту отпада одвозе у Здравствени центар Лозница, где се врши његово уситњавање,
стерилизација и пресовање, да би се потом одложио на депонију комуналног отпада.
Хемијски отпад се или третира дезинфекционим средством и пушта у канализацију,
или складишти у привременом магацину Дома здравља, заједно са стоматолошким и
фармацеутским отпадом.
На подручју општине М.Зворник не постоје веће индустријске депоније које
представљају индустријско загађење; врста индустрије је таква да индустријски отпад
углавном има поновну употребну вредност.
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Графикон 2. Састав отпада у М.Зворнику
(Регионални план управљања отпадом, REC 2004.)
1.5. Карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да
буду изложене значајном утицају

Изградња минихидроелектране „Роповић“ Велика Река својом изградњом и радом
неће имати значајан негативни утицај на целом планском подручју.
У границама обухвата ПДР нема евидентираних и заштићених објеката,
споменика културе и природе и амбијенталних целина. У близини обухвата налазе се
рударска окна из античког и позноантичког периода.
Изградњом рибље стазе омогућиће се заштита и одрживо коришћење рибљег
фонда. Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (Сл. гласник РС", бр.
36/2009 и 32/2013 - одлука УС), члан 25. је дефинисано:
„Изградња или реконструкција водопривредног објекта или постројења на
риболовној води може се вршити само под условом да се обезбеди несметано
размножавање риба, миграције риба и очување рибљег фонда.
Корисници доводних, турбинских и других канала дужни су да уграде и
одржавају одговарајуће уређаје који спречавају улаз рибе у те канале, а корисници
брана су дужни да обезбеде адекватне рибље пролазе (стазе) или да сведу на минимум
негативне ефекте препрека које ометају или спречавају миграцију рибљег фонда“.
Уколико би се у току радова на планом предвиђеном простору наишло на
археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах
без одлагања прекине радове и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и
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да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а о томе обавести надлежну
институцију.
Река Велика Река није регулисана у границама обхвата ПДР-а. Није планирана
регулација водотока осим обалоутврда у зони изградње водозахвата и машинске сале.
За водоток на предметном подручју, односно комплетног слива гравитирајућих
водотока на сливном подручју, а с обзиром да се просторно својим положајем већим
делом налази у зони становања на индивидуалним пољопривредним економијама, даје
се генерални услов да исте треба регулисати тако да се обезбеди критеријум заштите
од велике воде вероватноће појаве (повратни период Т=100 година).
Две основне целине у обухвату ПДР представљају:
•
•

Земљиште у грађевинском подручју насеља, односно грађевинско
земљиште (изграђено или намењено за изградњу); и
Земљиште ван грађевинског подручја насеља, чија је основна намена
пољопривредна производња.

Водно земљиште, које чине корито и обале водотока, планирани водопривредни
објекти и приобално земљиште, заступљено је и у грађевинском подручју и ван
грађевинског подручја насеља.
Коришћење водног земљишта: Земљиште дуж водотока, може се користити
само на начин којим се у целини не ремети водни режим и не угрожава спровођење
одбране од поплава и заштите од великих вода. Саставни део простора за одбрану од
поплава, чини и заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом у инундационом
подручју водотока (корито за велику воду).
Водно земљиште (јавно добро - воде), може се користити без водопривредне
сагласности (као акта по Закону о водама) само као пашњак, ливада и ораница, за шта
је Инвеститору такође потебна писмена сагласнот корисника (ЈВП „Србијаводе“,
Београд).
Од значаја је нагласити и имати у виду, да у оквиру обављања осталих
активности, недозвољено је и недопустиво смањивати и затварати протицајни профил
водотока због повећања поседа грађевинског земљишта.
Граница планираног грађевинског подручја насеља, дефинисана је Просторним
планом. Земљиште у обухвату ПДР припада следећим насељским целинама/ зонама
дефинисаним ПГР:

ТЦ 2 - Зона становања на индивидуалним пољопривредним економијама
ТЦ 17 – Пољопривредно земљиште
ТЦ 18 – Шумско земљиште
Саобраћајнице повезују ове зоне, представљају границу између различитих зона
или деле зоне на мање или веће блокове.
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1.6. Разматрана питања и проблеми заштите животне средине у плану и
приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка
процене

1.6.1. Разматрана питања и проблеми заштите животне средине
Мале хидроелектране су постројења у којима се потенцијална енергија воде
(трансформисана енергија сунчевог зрачења) најпре претвара у кинетичку енергију
струјања воде (у статору турбине), а потом у механичку енергију (у ротору турбине) и
коначно, у електричну енергију у генератору.

Слика 12. Приказ рада хидроелектране
Светски енергетски тренд последњих година је све већи искорак ка обновљивим
изворима енергије. Наведене Стратегије у РС, пре свега Стратегија развоја енергетике
до 2015.год се ослањају на концепт обновљивих извора енергије. Република Србија се
још 1987 год. израдом катастра мини хидроелектрана определила за концепт развоја
локалне заједнице изградњом малих хидроелектрана коришћењем хидропотенцијала
малих водотока, а такође је значајно и то што имају позитиван утицај на запошљавање
у малим срединама, углавном руралним подручјима, погодне су за напајање удаљених
подручја итд. За мале хидроелектране се сматра да немају штетан утицај на животну
средину јер: не емитују угљендиоксид, не емитују оксиде азота, не емитују
сумпордиоксид, нема потрошње фосилних горива, нема отпада из процеса производње;
не утичу на промене екосистема као велике хидроелектране.
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Табела 9. Општа питања и проблеми од значаја за стратешку процену

Коришћење,
складиштење
Коришћење природних ресурса у
транспорт ,
току изградње и рада објекта на
руковање опасних
подручју обухвата ПДР
материја

Могуће физичке промене изазване изградњом и
радом објекта

Активности
у ПДР-у

Постоји(ДА)/не
постоји (НЕ)

ДА

Коментар
Као директна последица је промена намене
земљишта, и то претварања пољопривредног и делом
шумског у водно; Друге, мање значајне физичке
промене се односе на амбијентално уклапање
планираних објеката и пратеће инфраструктуре, чиме
се стичу услови за квалитативну промену предеоних
карактеристика. Све физичке промене које ће бити
резултат изградње планираних објеката су планиране
и процењене на основу услова надлежних органа,
посебних организација, установа и других
надлежних институција. У том смислу, уколико се
планска решења и услови изградње и заштите
доследно спроводе, могући су мањи утицаји на
самом извору и то претежно позитивног карактера,
јер ће допринети да планско подручје добије
препознатљивост и да се изграде нови објекти у
функцији
подизања
квалитета
снабдевања
електричном енергијом, као и отварање нових
локација за туризам и друге садржаје.

ДА

Имајући у виду погоне за прераду камена и
производњу креча - У случају изградње путне
инфраструктуре, користиће се материјали из
локалних
извора
(каменоломи
и
локална
позајмишта), које је потребно после експлоатације
рекултивисати у складу са позитивном регулативом
којом је регулисана ова област.
Планом није експлицитно предвиђено коришћење
других природних материјала, али је сасвим реално
очекивати да ће се у будућој изградњи, пре свега за
хидроенергетске објекте, као и других објеката у
функцији хидроенергетике користити расположиви
природни материјали у непосредној близини

НЕ

На планском подручју нису планиране активности
којим би се производиле штетне материје. Такође,
није предвиђено коришћење, транспорт штетних
материја, као и руковање или евентуално
складиштење токсичних материја.
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ДА

ДА, у мањој
мери

Могућност
загађења
земљишта

ДА, у мањој
мери

Могућност
акцидентних
ситуација

ДА, у мањој
мери

Могуће
социјалне
промене

ДА, у мањој
мери

ДА

Други
фактори од
значаја за
зжс

Могућност појаве
буке, вибрација , Могућност загађења
нејонизујућег
ваздуха
зрачења

Могућност стварања отпада и
отпадних водатоком
изградње, рада
минихидоекектране на
подручју обухвата ПДР-а
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ДА

Доћи ће до стварања инертног отпада и комуналног,
углавном, али и посебних токова отпада и неких
врста опасног отпада (отпадна уља); отпадне воде су
углавном санитарне и од дешавања инцидентних
ситуација

У процесу изградње могућа је емисија прашине и
гасова до којих долази радом возила (азотни оксиди,
угљен моноксид, сумпордиоксид); Друга загађења
ваздуха су могућа локално, на самом извору, у
случају загађивање ваздуха из ложишта приликом
коришћења
чврстих
и
течних
горива
у
индивидуалним ложиштима

Приликом изградње планираних објеката могућа је
појава буке и вибрација на самом извору, односно, на
локацијама на којима се изводе грађевински радови;
такође је могућа појава мањег зрачења на самом
извору електроенергетске инфраструктуре
Могуће је да током градње и употребе објекта дође
непађњом до цурења уља, нафте и сл.; могуће је
загађење мањим количинама комуналног отпада и
отпадне амбалаже;
Такође, загађивање земљишта је могуће услед
непридржавања поступака или неадекватне промене
агрохемијских мера у пољопривреди
Када је у питању изградња и коришћење објекта
минихидроелектране, као и у обухвату ПДР
могућност дешавања акцидената је минимална, јер
акцидент подразумева присуство опасних материја у
већој мери, могуће су само инцидентне ситуације
локалног карактера
Принцип одрживог развоја, као што је овде случај
омогућује изградњу објекта минихидроелектране,
заштиту животне средине и повећање запослености
на локалном подручју, позитивне социјалне ефекте,
повећање потрошње итд
Спровођење ПДР-а усаглашеног са вишим планским
документима и стратегијама у овој области
омогућује спровођење принципа одрживог развоја и
зажтиту природних ресурса, заштићених биљних и
животињских врста и рибљег фонда
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1.6.2. Разлози за изостављање одређених питања и проблема из поступка
процене
Извештајем о стратешкој процени Плана детаљне регулације минихидроелектране на реци Велика Река „Роповић“ у К.О. Велика Река, насељено место
Велика Река, општина Мали Зворник, нису обухваћена питања и проблеми везани за
животну средину који нису утврђени као значајни према члану 6. Закона о стратешкој
процени.
1.7. Приказ варијантних решења плана
хидроелектране „Роповић“ Велика Река

детаљне

регулације

мини-

Приликом израде Концепта Плана детаљне регулације минихидроелектране
„Роповић“ Велика Река разматрана су решења постављања цевовода, машинске сале,
водозахвата, постављања рибље стазе. План детаљне регулације обухвата: реку Велика
Река; неизграђено, пољопривредно земљиште, зоне становања и шумско земљиште);
одабрано је најповољније решење које се уклапа у Просторни план општине Мали
Зворник. За израду урбанистичких планова и пројеката утврђене су следеће смернице:
Израдом планова Детаљне регулације могуће је извршити делимичну корекцију
дефинисаних услова (општих и посебних, у смислу повећања/смањења дефинисане
спратности, граница зона, дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл.).
Сва одступања морају бити у складу са правилима струке, позитивним законским
прописима, јавним и општим интересом.
У случају захтева за делимичним корекцијама намене површина које су
дефинисане Шематским приказима насеља путем израде ПДР/ПГР, примењује се
правило да је унутар грађевинских подручја доминантна намена она, која је еколошки
прихватљивија (нпр. становање на индивидуалним пољопривредним економијама је
доминантно у односу на захтев за изградњом производних капацитета, станица за
снабдевањем горива и сл.), а ван грађевинских реона она, која је економски исплативија
а није у супротности са неким од услова заштите (експлоатација рудних богатстава,
узгој и прерада примарних пољопривредних производа великих капацитета и сл. је
доминантна у односу на нерентабилну пољопривредну производњу на земљишту
ниских бонитетних класа).
За недостајуће услове Просторног плана, или ако исти нису довољно детаљно
дефинисани, примењује се Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију
и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 50/11), односно позитивни законски прописи из ове
области.
При изради концепције ПДР-а водило се рачуна о заштити природних ресурса, а
поштовани су и Посебни услови за изградњу минихидроелектрана:
Објекти малих хидроелектрана (МХЕ) могу бити грађени у оквиру или изван
грађевинског подручја.
Под појмом мала хидроелектрана, према Закону о енергетици, подразумева се
хидроелектрана снаге до 1 MW. Да би се хидроелектрана сматрала малом
хидроелектраном, са циљем заштите околине, под самим појмом се категоришу
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енергетски објекти који користе хидропотенцијал, а истовремено имају следеће
особине:
1.
карактерише их проточни рад или изузетно мала акумулација (минимизиран
утицај на водоток)
2.
паралелан рад са мрежом и уградња асинхроних генератора
3.
код објеката са инсталираном снагом мањом од 100 кW нема градње
трафостанице већ се предвиђа трансформатор на стубу
4.
постројење се састоји од бране (ниског прелвног прага), доводног канала и/или
цевовода, зграде стројарнице и одводног канала
5.
преливни праг служи само зато да успори водоток пре уласка у доводни канал
6.
уместо ниског преливног канала може се употребити тзв. тиролски захват
7.
доводни канал затвореног типа предвиђен је само за вођење захваћене воде по
стрмим обронцима и већим делом је укопан (може бити и потпуно укопан)
8.
доводни канал отвореног типа предвиђен је за веће количине воде и по правилу се
налази на мање стрмим теренима
9.
цевовод треба да буде што мањих димензија и предвиђен је да воду најкраћим
путем доведе до стројарнице
10. зграда стројарнице је што мањих габарита и операција је у потпуности
аутоматизована
11. одводни канал је отворен и кратак и њиме се вода враћа из стројарнице у водоток
Обзиром да предложене локације нису прошле потребну верификацију по свим
основама имају се сматрати оријентационим могућностима. Према Просторном плану
Републике Србије, мале хидроелектране нису еколошки прихватљиве на деловима
заштићених подручја са режимом заштите I и II степена.
Могуће су и друге микролокације које прођу све потребне верификације у складу
са овим планом и позитивним законским прописима.
Препоруке локалној самоуправи:
Речни токови су у оваквој ситуацији (недостатак верификованог катастра
локација) изложени великим ризицима угрожавања њиховог еколошког потенцијала и
биодиверзитета, претварања природних токова у каналску мрежу ради дугачких
цевовода и великог броја МХЕ на једном речном току.
Посебна опасност прети извориштима те је потребно:
 забранити измештања речних токова ради изградње МХЕ, јер се тиме
угрожавају права насеља и локалне заједнице на чијој се територији налазе.
 гарантовати еколошки проток у пројектовању, изградњи и током експлоатације
МХЕ. Цевоводе као техничко решење избегавати и оријентисати се на проточне
МХЕ.
 обезбедити стриктну еколошку верификацију локација.
 редослед прибављања мишљења и сагласности преиспитати и на прво место
ставити заштиту природе јер су реке Србије (вода) један од четири кључна
елемента за живот на земљи и не могу се олако препуштати једном сектору
(енергетика) без сагледавања његове мултифункционалности.
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 да надлежно министарство контролише планско решење на основу прописане
студије утицаја.
Плански основ за МХЕ (снаге испод 1МW, са проточним радом или малом
акумулацијом), обезбеђује се разрадом услова из овог Плана (Правила уређења и
грађења из Посебних услова за изградњу малих хидроелектрана), односно израдом
Плана детаљне регулације и уз прибављање првенствено сви потребних услова и
сагласности, а пре свих услова заштите природе, услова водопривреде као сагласности
и свих осталих корисника предметног простора. Мале хидроелектране се у складу са
законом, могу градити и на пољопривредном земљишту, уз претходно прибављену
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде.
1.8. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и
организацијама битне са становишта циљева и процене могућих утицаја
стратешке процене
Табела 10. Захтеви и услови/ мишљења/ обавештења надлежних установа
Р.б.

Назив установе или предузећа
ЕЛЕКТРОСРБИЈА Краљево, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
1.
Лозница- мишљење
Предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ2.
СРБИЈА“А.Д.Београд, И.Ј.Шабац-сагласност

Број и датум захтева
9920 од 01.10.2013.

3. Ј.К.П. «ДРИНА“ Мали Зворник – сагласност

04-649/1
од 15.07.2013.
07/33 br.217-1/259/13
од 22.07.2013.

4.

РС, МУП, Сектор за ванредне ситуације,Одељење за ванредне
ситуације у Шапцу - услови

5. Завод за заштиту споменика културе «ВАЉЕВО»- услови
6. Општина Мали Зворник, путеви - сагласност
7.

Министарство одбране РС, РЦ Министарства одбране Ваљево информација

8. Републички хидрометеоролошки завод Србије -мишљење
9. Завод за заштиту природе Србије - решење
10.

Јавно водопривредно предузеће «Србијаводе», Београд,
Водопривредни центар «Сава- Дунав», Београд - мишљење

4998-215978/2
од 30.07.2013.

373-1
од 25.07.2013.
06-840/2
Од 10.07.2013.
9-191
од 4.07.2012.
92-1-1-693/2011 од
7.11.2011.
03 бр.020-406/2 од
26.03.2013.
6149/2-11
од 5.03.2012.

Министарство шумарства, пољопривреде и водопривреде, Управа 320-11-01481/2012-14
од 21.02.2013.
за пољопривредно земљиште, Београд - сагласност
325-05-01201/2013-07
Министарство шумарства, пољопривреде и водопривреде,
12.
од 04.10.2013
Дирекција за воде- водни услови
312-01-00997/2010-02
Министарство рударства и енергетике, Сектор за обновљиве
13.
од 7.03.2011.
извору енергије, Београд — извештај
11.
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1. ЕЛЕКТРОСРБИЈА Краљево, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Лозница - мишљење
Дати су следећи услови за прикључење МХЕ:
 Да пројектом предвиди и изгради прикључни вод 10 кV, с тим да се
прикључак изведе на надземни прикључни ДВ 10кV СТС 10/0,4 кV
Врањача, преко линијског растављача на стубу до чворишта-огранка за
МХЕ Саставци и МХЕ Вољевци.
 прикључни вод-огранак 10 кV од чворишта за МХЕ саставци и МХЕ
Вољевци прекосклопке-растављача на стубиу до ТС 10/0,4кV МХЕ
Вољевци
 пројектовати и и зградити нову ТС МХЕ Вољевци 10/0,4 кВ Х/Х кVA
за потребе МХЕ
 највећа вредност јединичне снаге синхроног генератора мора бити <
110kVA
2. Предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА“А.Д.Београд, И.Ј.Шабац
- сагласност
Дати су следећи услови за прикључење МХЕ:
 како на планираној траси има ТТ каблова који утичу на изградњу
објекта, сагласност се даје уз обавезу да се пре почетка изградње
обрате одговорном лицу које ће обележити трасу положених каблова и
водити рачуна о минималном одстојању цевовода од тт каблова
3. Ј.К.П. «ДРИНА“ Мали Зворник - услови
Дата је сагласност без посебних услова, јер не постоји комунална инсталација, а
уз обавезно обраање Министарству природних ресурса, рударства и просторног
планирања.
4. РС, МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Шапцу - технички услови
Дати су следећи услови за прикључење МХЕ:
 испоштовати Закон о заштити од пожара и Правилнике из те области
 прибавити сагласност на израђену техничку документацију ( Главне
пројекте)
5. Завод за заштиту споменика културе «ВАЉЕВО» -услови
На току реке Велика река између машинске зграде и водозахвата нема
регистрованих археолошких налазишта, али у непосрдној близини има гробље и више
рударских окна рудника олова и сребра, па су дати следећи услови за прикључење
МХЕ:
 постављање цевовода и други земљани радови у непосредној близини
налазишта врши се уз надзор археолога Завода
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 уколико се накнадно открију нова налазишта, исти се не смеју
уништавати
 радове обављати уз повећане мере опреза
 обавезна је пријава почетка радова, као и да у року од 15 дана од
завршетка радова обавести Завод ради провере на лицу места
6. Општина Мали Зворник, путеви – сагласност
Даје се сагласност за полагање потисног цевовода типа ГПР, промера 450 мм, од
водозахвата машинске зграде, за потребе МХЕ, који једним делом пролази кроз путно
земљиште локалног пута Л-30 Велика река- Саставци- Мачков камен.
7. Министарство одбране РС, РЦ Министарства одбране Ваљево - информација
Дата је сагласност без посебних услова, јер РЦ МО Ваљево није надлежан за
издавање сагласности и услова за изградњу
8. Републички хидрометеоролошки завод Србије - мишљење
Дати су следећа ограничења, обавезе и др.:







спровести потребне хидрауличке прорачуне за усвојене меродавне
протоке
захватање воде вршити тако да непосредно низводно од водозахвата буде
обезбеђен меродавни проток малих вода, усвојен према изразу
Qmax =0,1xQsr
узводно од водозахвата потребно је успоставити хидролошке станице са
мерним уређајина за праћење водостаја/протока воде
предвидети мере којима ће се обезбедити непоремећен опстанак и развој
биљног и животињског света
објекте МХЕ пројектовати у складу са геометријом корита тако да се не
погорша режим отицања велоких вода на предметној деоници реке
Велика река

9. Завод за заштиту природе Србије - решење
Решењем су дати следећи услови:
ОПШТИ УСЛОВИ:






локације објеката МХЕ су тачно дефинисане својим положајем,
димензијама, имовинско-правно решене и без лошег утицаја на околину
хидротехнички објекти морају бити конструисани тако да буде обезбеђен
минимални одрживи проток
дозвољено је урадити везни пут мале дужине од постојећих путева до оба
места водозахвата и машинске зграде
није дозвољено испуштање отпадних вода, уља, погонских горива и др. у
водотокове, а у случају хаварије, предвидети санирање локације
у случају откривања налазишта геолошког или палеонтолошких
докумената, обавеза Инвеститора је да одмах обавести надлежно
Министарство
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ВОДОЗАХВАТ И ЦЕВОВОД:
•
•
•
•
•
•

водозахвати на оба места се могу извести у виду преградног прага мале
висине тиролског типа
преливни праг не сме потпуно зауставити ток
цевовод мора бити пројектован да поднесе хидрауличке ударе
цевовод мора бити од стандардног материјала
није дозвољено укопавање цевовода у корито реке
цевовод може битианкерисан на обалским косинама уколико је подлога
чврста стена

РИБЉА СТАЗА:
•
•
•

при успостављања водозахвата обавезна је изградња рибље стазе уз
обалу са довољно количином воде
препоручена брзина воде у самој стази јр 0,8-2,0м/с
несметано функционисање рибље стазе има приоритет у односу на
производњу електричне енергије

МАШИНСКА ЗГРАДА:
•
•
•
•
•

објекат не може имати другу намену, бити проширено и
препројектоовано
мора бити обезбеђена од електростатичког пражњења и обезбеђена од
уласка неовлашћених лица
бетонирање корита на месту испуста мора бити сведено на минимум
Инвеститор мора пратити квалитет воде на испусту који мора бити истог
квалитета као и рецепијент
на прилаз објектима МХЕ неопходно је поставити табле са упозорењем
забране приступа и опасностима од високог напона

ТРАФОСТАНИЦА:
•
•
•

мора бити опрремљена адекватном опремом за заштиту од пожара и мора
поседовати аутоматски алармни систем
редовна контрола сигурносне и противпожарне опреме
обезбедити прилаз за случај акцедентне ситуације

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
•
•
•

у оквиру предметног подручја нема заштићених природних добара
није обухваено подручјем еколошке мреже
нема објеката геонаслеђа планирани радови нису у супротности са
прописима и документима из области заштите природе

10. Јавно водопривредно предузеће «Србијаводе», Београд, Водопривредни
центар «Сава- Дунав», Београд – мишљење:


главни пројекат треба урадити у свему према техничким прописима,
стандардима и нормативима за ову врсту радова, у складу са Законом о
планирању и изградњи
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положај водозахвата не сме да угрози планиране енергентске параметре
суседних електрана
да би се рационално искористио расположиви енергетски потенцијал
речног тока, инсталисани протицај турбине требало би да износи
најмање 1,5 вредности средњег протицаја
техничко решење дати тако да ничим не угрози и погорша водни режим
на узводном и низводном делу корита река
Инвеститор је обавезан да прибави ВОДНЕ УСЛОВЕ пре израде
техничке документације
изградња МХЕ која се изводи на водном земљишту може се реализовати
искључиво уз надзор ЈВП “Србијаводе”

11. Министарство шумарства, пољопривреде и водопривреде, Управа за
пољопривредно земљиште, Београд — сагласност:


дозвољава
се
коришћење
пољопривредног
земљишта
у
непољопривредне сврхе ради изградње
и коришћење објеката у
функцији обновљивих извора енергије

12. Министарство шумарства, пољопривреде и водопривреде, Дирекција за водеводни услови:
 У поступку израде техничке документације, на основу претходних
радова, израдити техничку документацију на нивоу главног пројекта у
складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова
 На главни пројекат прибавити техничку контролу, према важећим
прописима
 При изради техничке документације водити рачуна о водотоцима и
објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и
заштиту режима вода
 Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске
документације. Уколико се утврде виши интереси водопривреде,
неопходно је прилагодити се њима. Предвиђене локације се не могу
мењати да не би угрозили планиране параметре суседних објеката
 Подносилац захтева је у обавези да реши имовинско-планске односе на
предметним катастарским парцелама у зони изградње. Обавеза
подносиоца захтева је да са надлежним јавним водопривредним
предузећем реши односе коришћења водног земишта на локацији
изградње преграде, захвата и осталих објеката, као и расподеле
коришћења вода.
13. Министарство рударства и енергетике, Сектор за обновљиве изворе енергије,
Београд – извештај: нема надлежности овог министарства за поступање, јер није
одступљено од Катастра МХЕ
14. Остали подаци и документи
Идејно решење МХЕ са предлогом решења водозахвата, цевовода и објекта
машинске зграде урађено од стране „GREEN ELECTRIC” доо Београд, у оквиру
кога је дат Геолошки извештај, Хидролошки прорачун, техничко решење и
скраћени инвестициони програм.
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2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР
ИНДИКАТОРА
Чланом 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину се
прецизира: „Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу
захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и
програмима,циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и
међународном нивоу,прикупљених података о стању животне средине и значајних
питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или
програму. На основу дефинисаних циљева из става 1. овог члана врши се избор
одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.“

2.1. Општи и посебни циљеви стратешке процене
Основни циљ заштите животне средине на планском подручју је очување стања
животне средине, у односу на постојеће стање и планирану изградњу и рад
минихидроелектране, уз примену начела превенције и предострожности и начела
одрживог развоја у будућем развоју планског подручја.
Општи циљ се може разложити кроз низ посебних циљева, који се за потребе ове
стратешке процене табеларно приказују (ПЦСП):

Табела 11. Посебни циљеви СПУ

Редни број
ПЦСП

Област и циљеви стратешке процене утицаја у односу на секторе
одрживог развоја
Повећање запослености

Економски развој
Повећање економског развоја
Социјални развој

Заштита животне
средине

Побољшање квалитета и здравља становништва
Побољшање демографских карактеристика
Заштита природних ресурса укључујући заштићене биљне и животињске
врсте и рибљи фонд
Смањење загађења ваздуха
Смањење загађења вода
Побољшање управљања отпадом
Смањење загађења земљишта услед дешавања инцидената и
пољопривредних активности

56

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „РОПОВИЋ“ НА РЕЦИ ВЕЛИКА РЕКА, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

2.2. Избор индикатора

Индикатори Стратешке процене су припремљени према циљевима Стратешке
процене, на основу индикатора Стратегије одрживог развоја Републике Србије и
приказани у следећој табели:
Табела 12. Избор индикатора према циљевима Стратешке процене

Редни
Циљеви СПУ
Индикатори
број
Смањење
загађења Концентрације
ваздуха
сумпордиоксида, азотних
оксида, прашкастих материја,
суспендованих честица<PM
10 и других специфичних
загађујућих материје што се
1.
утврђује мерењем емисије
загађујућих материја и
мерењем квалитета
амбијенталног ваздуха

2.

3.

4.

Смањење
земљишта

загађења Промена намене, деградација
земљишта

Смањити изложеност
Мерење нивоа буке , израда
становника повишеном стратешких карата буке, број
нивоу буке
постављених звучних
заштита, број посађених
зелених површина као
заштиту од буке
Управљање отпадом у Број уклоњених дивљих
складу са прописима
депонија; број
(комунални отпад,
новопостављених канти и
индустријски отпад,
контејнера; број набављених
посебни токови
возила за превоз отпада;
отпада)
изграђена регионална
депонија комуналног отпада;
количина предатих
акумулатора, старих
рачунара, PET боца, старих
гума итд.овлашћеним
оператерима тј. %
рециклираног отпада

Орган надлежан за
праћење
Оператери,
локалне
самоуправа,
референтне
лабораторије,
Агенција за зжс

Овлашћене
лабораторије за
земљише, Агенција за
зжс
Оператери, локална
самоуправа,
референтне стручне
куће

Локална самоуправа,
оператери,
Министарство
надлежно за послове
зжс, Агенција за зжс
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5.

6.

7.

8.

Управљање
подземним,
комуналним и
индустријским водама
у складу са прописима

Дужина изграђене
канализације, број уређаја за
пречишћавање отпадних
вода, квалитет вода
реципијената (река Дрина)

Заштита природних
ресурса, заштићених
биљних и
животињских врста,

Повећање зелених површина
у хектарима; површина
заштићених екосистема на
земљи и у води

Превенција
експлозија,
акцидената,
инцидената

пожара, Број наведених удеса ;
хаварија, опремљеност служби
(набавка адекватне опреме и
возила ); број одржаних
обука у циљу превенције
Унапредити
Број информација о животној
информисање јавности средини у средствима
по питањима животне информисања;
средине

Оператери, грађани,
локална самоуправа,
референтне
лабораторије,
Дирекција за воде,
Агенција за зжс
Завод за заштиту
природе РС, локална
самоуправа, Агенција
за зжс,
специјализовани
институти итд.
МУП; противпожарне
службе;оператери;
Министарство
надлежно за послове
зжс;
Локална самоуправа;
медији

58

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „РОПОВИЋ“ НА РЕЦИ ВЕЛИКА РЕКА, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

3. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, чланом 15. дају се
смернице за ово поглавље.
Процена могућих утицаја плана и програма на животну средину садржи следеће
елементе:
1) приказ процењених утицаја варијантних решења плана и програма повољних са
становишта заштите животне средине са описом мера за спречавање и
ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну
средину;
2) поређење 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,
стаништима и биодиверзитету; заштићеним природним добрима; становништву,
здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-историјској баштини,
инфраструктурним, индустријским и другим објектима или другим створеним
вредностима;
5) начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја:
вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија
(трајање, учесталост, понављање), просторна димензија (локација, географска
област, број изложених становника, прекогранична природа утицаја),
кумулативна и синергијска природа утицаја.
3.1. Приказ утицаја варијантних решења на животну средину
У следећој табели ће бити приказано поређење варијанти без Плана и са Планом.
Практично се показује тренутно стање и стање које ће се реализовати ако се остваре
циљеви Плана:
Табела 13. Процена утицаја варијантних решења на животну средину

Варијантно решење
без плана (постојеће)

Варијантно решење
(са планом)

Смањење загађења ваздуха

?

+/М

Побољшање здравља становништва

?

+

Смањити
изложеност
повишеном нивоу буке

-

+/М

-

+

Циљ стратешке процене утицаја

становника

Управљање отпадом у складу са
прописима
(комунални
отпад,
индустријски отпад, посебни токови
отпада );заштита земљишта
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Управљање подземним, комуналним и
индустријским водама у складу са
прописима
Заштита
природних
ресурса,
заштићених биљних и животињских
врста,
Превенција
пожара,
експлозија,
хаварија, акцидената, инцидената
Унапредити информисање јавности по
питањима животне средине

-

+/М

?/-

+/М

+

++

?

++

Легенда ознака:
„++“ веома позитиван;
„+“ позитиван;
„- -" веома негативан;
„- “ негативан;
„?“ непознат;
„М“ зависи од мера заштите

3.2. Поређење варијантних решења
Према члану 15. Закона о стратешкој процени утицаја обавезно је поређење
варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења. Као што је већ
наглашено МХЕ на Великој Реци је планирана Катастром малих хидроелектрана на
територији СР Србије ван САП (књига I и II) – Београд, 1987. године. Јасно је да је у
међувремену знатно измењена ситуација на терену и у општини М. Зворник. Израђен
је нови Просторни план општине М. Зворник, израђена је стратегија развоја општине и
Акциони план за њено спровођење, ситуација на терену је промењена. Треба нагласити
да према мишљењу Министарства надлежног за послове енергетике –„нема
надлежности овог министарства за поступање, јер није одступљено од Катастра
МХЕ“.
За потребе израде инвестиционо-техничке документације Инвеститор је обавио
геодетско снимање терена, хидролошка осматрања и мерења (извршена на
карактеристичним профилима водотокова – протицај) , као и прикупљање података на
лицу места. Евидентиранa je изградња нових објеката различитих намена, изведена
делимична регулација водотока, неприступачност и компликована конфигурација
терена предвиђених за трасу цевовода. Инвеститор се определио за тиролски
водозахват .
•
•
•

локација захватне преграде и машинске зграде остају приближно како је
предвиђено Катастром,
трасу цевовода водити поред постојећег пута са десне стране реке
сви објекти МХЕ биће лоцирани у једној администартивној целини (општини)
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•

•

горња траса за цевоводе налази се у делу чију геолошку основу представљају
гранодиорити, а у доњем (средњем) делу заступљени дацити и јурски седименти.
На локацији предвиђеној за машинску зграду су метаморфне стене и делувијална
глиновита дробина
у претходном поступку је прибављена и Информација о локацији као и Идејно
решење МХЕ са предлогом решења водозахвата, цевовода и објекта машинске
зграде урађено од стране “GREEN ELECTRIC” доо Београд, у оквиру кога је дат
Геолошки извештај, Хидролошки прорачун, техничко решење и скраћени
инвестициони програм.

Јасно је да доношење предметног Плана омогућује одрживи развој подручја
уз поштовање свих мера заштите животне средине.

3.3. Приказ процењених утицаја плана на животну средину са описом мера за
спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних
утицаја на животну средину
3.3.1. Приказ процењених утицаја ПДР-а
У следећим табелама показујемо утицај планских решења на циљеве стратешке
процене утицаја:

Табела 14. Утицај планских решења на циљеве стратешке процене утицаја

Циљеви стратешке процене утицаја
Смањење загађења
ваздуха

Смањење загађења
земљишта

Смањење изложености
становника
повишеном нивоу
буке

2.

3.

4.

Тиролски
водозахват

0

0

0

Цевовод

0

И

0

Машинска
зграда

0

И

?/-

Планирани
објекти

1.
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Планирани
објекти
1.
Тиролски
водозахват

Циљеви стратешке процене утицаја
Превенција пожара, експлозија,
Унапређење информисање
хаварија, акцидената,
јавности по питањима животне
инцидената
средине
2.
3.
0

И

Цевовод

0

И

Машинска зграда

И

И

Планирани
објекти

1.
Тиролски
водозахват
Цевовод
Машинска зграда

Циљеви стратешке процене утицаја
Управљање отпадом
у складу
Управљање водама
Заштита природних
са прописима
(подземним,
ресурса,заштићених
(ком.отпад,
комуналним и
биљних и
инд.отпад,посебни
индустријским)
животињских врста
токови отпада);
заштита земљишта
2.
3.
4.
0

И

И

0
И

0
И

И
И

Утицај:
„0“
не постоји, нема директног утицаја или нејасан утицај
„?“
није познато
„+“
укупно позитиван утицај;
„++“ веома позитиван утицај;
„—“
укупно негативан утицај;
„— —“ веома негативан утицај;
„И“
зависи од имплементације

Минихидроелектране имају веома мали утицај на погоршање стања животне
средине на локацији. Поштовањем прописаних мера заштите и поштовањем свих
услова надлежних органа током изградње и употребе објекта минихидроелектране
смањује се утицај у области заштите рибљег фонда, буке, заштите земљишта и
подземних вода као и адекватним поступањем са отпадом.
3.3.2. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање
позитивних утицаја на животну средину
Остваривање заштите животне средине на наведеној локацији за коју се ради
ПДР подразумева поштовање великог броја прописа који регулишу ову област, а који
су дефинисани кроз Документа и Услове у Прилогу (Информација о локацији; Решење
о условима заштите природе; Мишљење у поступку издавања водних услова;
Мишљење хидрометереолошког завода; Услове чувања, одржавања и коришћења за
реализацију МХЕ "Роповић" на Великој Реци, општина Мали Зворник и Љубовија).
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И на крају, наглашавамо да је потребно исходовати решење надлежног органа о
потреби израде студије утицаја на животну средину, а у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“ бр.135/04 и 36/09); приликом изградње и
употребе објеката минихидроелектране “Роповић“ Велика Река морају се поштовати
мере заштите животне средине прописане у Студији утицаја на животну средину или
Решењем којим се ослобађа инвеститор израде студије утицаја на животну средину.
3.4. Начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне
средине
У циљу израде Стратешке процене утицаја и Извештаја о Стратешкој процени
утицаја минихидроелектране „Роповић“ Велика Река, коришћени су следећи Прописи,
Документа, Извештаји, Методе:
 Закон о планирању и изградњи РС
 Прописи РС из области заштите животне средине релевантни за изградњу
минихидроелектране
 Закон о енергетици
 Све релевантне Стратегије из ове области
 Анализирана су сва релевантна планска документа
 Информација о локацији
 Катастар минихидроелектрана у РС из 1987.год
 Услови релевантних државних институција
 Резултати доступних мерења загађења ваздуха, вода, нејонизујућег
зрачења на локацијама оператера
 Годишњи извештај Агенције за зжс за 2011.год
 Годишњи извештај о површинским и подземним водама за 2012.год
Агенције за зжс
 Коришћени су подаци пронађени на интернету итд
3.5. Начин на који су при оцени узете карактеристике и значај утицаја
планских решења
Значај утицаја решења из ПДР-а је вреднован према критеријумима из Прилога I
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. Имајући у виду да су
планска решења усаглашена са плановима вишег реда, стратегијама од значаја за
изградњу минихидроелектране, условима надлежних органа, анализирана је:
•

врста утицаја

•

вероватноћа појаве утицаја
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•

време трајања утицаја

•

учесталост утицаја

•

распростирање утицаја у простору
Табела 15. Вредновање карактеристика утицаја

Закључак: Негативни утицај може бити локалног карактера; преовлађујући утицај
је позитиван уз поштовање тј. примену мера заштите животне средине и на следећи
начин је окарактерисан:
•

вероватан утицај

•

дугорочан утицај

•

сталан утицај

•

локални утицај
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА НА НИЖИМ
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 16. Закона о стратешкој процени утицаја дефинише:
„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 аспекти заштите животне средине и друга питања од значаја за
процену утицаја на животну средину планова и програма нижег хијерархијског
нивоа.“
У хијерархији просторних планова ПДР је најнижи ниво, тако да нема потребе
давати смернице за израду стратешке процене утицаја на нижем нивоу. Наравно,
могућа је израда урбанистичких пројеката за које се израђује студија о процени утицаја
на животну средину.
Израда студије је регулисана Законом о процени утицаја на животну
средину(„Сл.гл.РС“ број 135/04 и 36/09) и подзаконским актима :
- Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 114/08);
- Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 69/05);
- Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 69/05);

Процена утицаја на животну средину је веома значајан елеменат у поступку
изградње МХЕ. У поступку прибављања енергетске дозволе неопходно је израдити
анализу могућих утицаја на животну средину са предлогом мера заштите животне
средине. Уколико надлежни орган утврди за потребно, за издавање грађевинске
дозволе (само за електране снаге преко 2 MW) мора се урадити студија о процени
утицаја мале хидроелектране на животну средину.
Уредбом о Листи пројеката за које је обавезна израда студије о процени утицаја
на животну средину (Листа I) и Листи пројеката за које се може захтевати израда ове
студије (Листа II), утврђено је да се за изградњу мале хидроелектране снаге преко 2
MW може тражити израда студије, јер се налазе на Листи II ове уредбе. За мале
хидроелектране снаге испод 2 МW није потребна израда ове студије.
Ако је одлучено да је за разматрану хидроелектрану од преко 2МW потребна
процена утицаја, у истој Одлуци се може одредити и обим и садржај студије о процени
утицаја. Ако се утврди да процена утицаја није потребна, надлежни орган у Одлуци
може утврдити минималне услове заштите животне средине.
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5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

СТАЊА

ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ

У

ТОКУ

Посебан део Извештаја о стратешкој процени је програм праћења стања животне
средине. Програм праћења стања животне средине (мониторинг) има за циљ да
обезбеди праћење утицаја на животну средину дефинисаних овом стратешком
проценом и реализацију припремљених услова и мера заштите у току спровођења
плана.
Члан 17. Закона о стратешкој процени утицаја одређује:
„Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и
програма садржи нарочито:
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.
Програм праћења стања животне средине из става 1. овог члана може бити
саставни део постојећег програма мониторинга који обезбеђује орган надлежан за
заштиту животне средине.“
5.1. Опис циљева плана
Кровни закон, Закон о заштити животне средине („Сл.гл.РС“ број 135/04,36/09 и
72/09) кроз следеће чланове (69-73) дефинише Програм праћења животне средине на
нивоу Републике, Покрајине, локалне самоуправе, загађивача:
„Члан 69.Обезбеђење мониторинга:
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру
своје надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење
стања животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и посебним
законима. Мониторинг је саставни део јединственог информационог система
животне средине. Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона.
Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм
мониторинга на својој територији који мора бити у складу са програмом из става 3.
овог члана.
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
обезбеђују финансијска средства за обављање мониторинга.
Члан 70. Садржина и начин вршења мониторинга:
Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно
праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и
активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања
нивоа квалитета животне средине.
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Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места,
мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате,
методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења,
рокове и начин достављања података, на основу посебних закона.
Члан 71. Овлашћена организација
Мониторинг може да обавља и овлашћена организација ако испуњава услове у
погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и
СРПС-ИСО стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости
података, у складу са законом.
Члан 72. Мониторинг загађивача
Оператер постројења, односно комплекса које представља извор емисија и
загађивања животне средине дужан је да, у складу са законом, преко надлежног
органа, овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове прописане
законом, обавља мониторинг, односно да:
1) прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности
на животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка
или смањења нивоа загађења;
2) обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или
објекте од посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу
локалне самоуправе.
Загађивач је дужан да изради план обављања мониторинга, да води редовну
евиденцију о мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим законом.Влада
утврђује врсте активности и других појава које су предмет мониторинга,
методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања
података, на основу посебних закона.Загађивач планира и обезбеђује финансијска
средства за обављање мониторинга, као и за друга мерења и праћење утицаја своје
активности на животну средину.
Члан 73. Достављање података
Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке из
мониторинга из чл. 70. и 72. овог закона достављају Агенцији за заштиту животне
средине на прописан начин.“
5.2. Индикатори за праћење стања животне средине
Стратешком проценом утицаја су дефинисани циљеви, индикатори и органи
надлежни за праћење (погледати под тачком 2.2); наглашавамо и да се кроз израду
Студије утицаја на животну средину, кроз добијање водне дозволе, такође дефинише
мониторинг на локацији и утицаја рада минихидроелектране на животну средину.
Систем праћења стања животне средине успостављен је следећим прописима:
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Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09 и 72/09);
•

Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09)

•

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС“, бр. 11/10, 75/10);

•

Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл.
Гласник РС“, бр. 71/10 и 16/11);

•

Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10),

•

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

•

Уредбом о класификацији вода („Сл.гласник СРС“ бр. 5/68);

•

Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за
оценуризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010).

•

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

•

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

•

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

•

Правилником о категоријама испитивању и класификацији отпада („Сл. Гласник
РС” бр. 56/2010)

5.3. Права и обавезе надлежних органа
Надлежни органи су органи Републике, Покрајине и локалне самоуправе који, као
што је наведено у претходним тачкама поглавља 5. имају обавезу праћења стања
животне средине на својој територији као и обавезу обавештавања јавности (Закон о
заштити животне средине, "Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009, 72/2009, и
43/2011, члан 78.)
„Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације
дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о
стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга
имисије и емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу
представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити
животне средине и другим прописима. Такође, јавност има право приступа
прописаним регистрима или евиденцијама које садрже информације и податке у
складу са овим законом.“
Овде подсећамо на Уредбу о садржини и начину вођења информационог система
заштите животне средине, методологији, структури, заједничким основама,
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категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини информација о којима
се редовно и обавезно обавештава јавност („Службени гласник РС“, број 112/09);
Ради праћења квалитативних и квантитативних промена у животној средини и
предузимања мера заштите у животној средини воде се национални и локални регистри
извора загађивања животне средине у складу са овим законом. Национални регистар
извора загађивања животне средине води Агенција за заштиту животне средине.
Локални регистар извора загађивања животне средине води надлежни орган јединице
локалне самоуправе.
Главно оруђе за израду Регистра загађивања је Правилник о методологији за
израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за
врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл.гл.РС“ број 91/2010 и 10/2013).
Општина М. Зворник у оквиру Општинске управе има систематизоване послове
лица овлашћених за обављање послова заштите животне средине укључујући и
инспекцију за зжс.
5.4. Поступање у случају удеса
Закон о заштити животне средине је усвојен у децембру 2004. год. Пошто овим
Законом није имплементирана Seveso II Директива то је у мају 2009. год. Закон
измењен и допуњен одредбама које имплементирају ову Директиву која се бави
удесима већег обима. Потом су донета и подзаконска акта:
- Правилник о садржини обавештења о новом севесо постројењу односно
комплексу, постојећем севесо постројењу, односно комплексу и о трајном престанку
рада севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС“, број 41/10);
- Правилник о Листи материја и њиховим количинама и критеријумима за
одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно
комплекса („Службени гласник РС“, број 41/10);
- Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини методологије
израде извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“,
број 41/10) – престао да важи Правилник о методологији за процену опасности од
хемијског удеса ... („Службени гласник РС“, број 60/94);
Врста активности која се дешава прилико изградње минихидроелектране и при
редовном раду минихидроелектране не може изазвати удесе већих размера и са
великим последицама на здравље становника јер се не користе опасне материје које
могу да изазову такав удес.
Изливање уља, неки мањи пожар се могу одмах санирати употребом
одговарајућих средстава и такве мере се прописују при добијању сагласности
надлежних органа (МУП, сагласност на процену утицаја на животну средину ...)
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6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Законом о стратешкој просени утицаја на животну средину, усвојеним у
децембру 2004.год. је утврђена израда стратешке процене:
„Овим законом уређују се услови, начин и поступак вршења процене утицаја
одређених планова и програма на животну средину (у даљем тексту: стратешка
процена), ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог
развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак
припреме и усвајања планова и програма.“
Табела 16. Поступак стратешке процене
ПДР

Стратешка процена

Одлука

Одлука и припремна фаза

Концепт

Нацрт

Предлог најповољнијег
решења са становишта
зжс

Извештај о стратешкој
процени утицаја

Садржај поступка стратешке процене
утицаја
•

одлучивање о коришћењу релевантних
докумената

•

прикупљање података о стању
животне средине на локацији ПДР-а

•

дефинисање најзначајнијих питања од
значаја за жс

•

дефинисање општих и посебних
циљева стратешке процене

•

увид у прописане услове од стране
заинтересованих органа и
организација

•

утврђивање индикатора

• припрема програма праћења стања
животне средине од значаја за
стратешку процену
• -припрема смерница за процене
утицаја на нижим хијерархијским
нивоима

Тешкоће у изради Стратешке процене се односе на недостатак података о
претходном мониторингу животне средине на локацијама које су у обухвату ПДР-а.

70

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „РОПОВИЋ“ НА РЕЦИ ВЕЛИКА РЕКА, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА
Процес одлучивања о Стратешкој процени утицаја се одвија у складу са
члановима 18,19,20 и 21 .Закона о стратешкој процени утицаја ,а према следећој схеми:

Слика 13. Схема поступка одлучивања о Извештају о СПУ
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8. НЕ-ТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ
Стратешка процена утицаја на животну средину, као поступак који обезбеђује
услове за одговарајућу заштиту животне средине у току израде Плана детаљне
регулације, припремљена је у складу са законским одредбама и Oдлуком о изради
стрaтeшке прoцeне утицаја нa живoтну срeдину за План детаљне регулације
минихидроелектране на реци Велика Река у КО Велика Река, насељено место Велика
Река, општина Мали Зворник (бр.06 - 476 од 30.03.2012.);
Планом детаљне регулације је предвиђена изградња и рад система
хидроелектрана, одрживо коришћење водних ресурса и производња електричне
енергије, као и друга решења везана за функционисање овог система на планском
подручју.
Релевантни плански документи, пре свега Просторни план Републике Србије,
Просторни план општине Мали Зворник, Стратегија одрживог развоја РС, локалне
стратегије и други стратешки документи садрже циљеве заштите животне средине
значајне за израду Стратешке процене. Ови циљеви су основа за обезбеђење заштите
ваздуха, вода, земљишта, за управљање отпадом и ризицима.
Стање животне средине на планском подручју је одређено квалитетом ваздуха,
вода, земљишта, биљног и животињског света и управљањем отпадом.
Према ППРС (по хијерархији највишем планском документу за општину) већи
део територије општине Мали Зворник припада III категорији загађености животне
средине, односно припада подручју претежно квалитетне животне средине. Део
територије Општине Мали Зворник припада II категорији - подручја угрожене животне
средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних вредности, викенд
насеља, подручја експлоатације минералних сировина, државни путеви I и II реда,
железничке пруге) са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. На
овом делу територије потребно је спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање
постојећег стања. У погледу прекограничног загађивања, Просторним планом
Републике Србије дефинисана је обавеза Републике да заштиту вода у сливу Дрине
решава у договору са бившом Републиком БиХ, као и контролом загађивача на
територији Србије.
Изградња минихидроелектране „Роповић“ Велика Река својом изградњом и радом
неће имати значајан негативни утицај на целом планском подручју.
Мале хидроелектране су постројења у којима се потенцијална енергија воде
(трансформисана енергија сунчевог зрачења) најпре претвара у кинетичку енергију
струјања воде (у статору турбине), а потом у механичку енергију (у ротору турбине) и
коначно, у електричну енергију у генератору.
Основна питања заштите животне средине разматрани у току Стратешке процене
везани су за изградњу и рад система хидроелектрана. Извештајем о стратешкој
процени Плана детаљне регулације минихидроелектране на реци Велика Река
„Роповић“ у К.О. Велика Река, насељено место Велика Река, општина Мали Зворник,
нису обухваћена питања и проблеми везане за животну средину који нису утврђени као
значајни према члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010).
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Циљеви стратешке процене дефинисани су на основу сагледаних проблема и
захтева за заштиту животне средине наведеним у плановима и стратегијама вишег
реда.
У овој стратешкој процени разматране су две основне варијанте:
o варијанта да се план не усвоји и не имплементира, и
o варијанта да се план усвоји и имплементира.

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног
плана знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.
На основу постојећег стања животне средине, затим потенцијала и ограничења
за заштиту животне средине дефинисана је планска концепција заштите животне
средине.
Планска концепција заснива се на заштити и унапређењу квалитета животне
средине у дефинисаном планском подручју, избором најповољнијих варијанти
планских решења са становишта утицаја на животну средину и применом мера и
правила уређења простора и грађења у току планирања и имплементације плана.
Планске мере предвиђене су за заштиту ваздуха, заштиту вода, заштиту
земљишта и заштиту од буке. С друге стране, доследним примењивањем прописа, мера
заштите, планских и пројектованих решења могу у многоме да се спрече негативни
ефекти изградње минихидроелектране „Роповић“.
Програм за праћење стања животне средине обезбеђује се у оквиру редовног
мониторинга ваздуха, вода и земљишта у Републици Србији.
Стратешка процена је интегрисана у фазе израде ПДР-а и у свакој фази
стратешке процене су коришћене одговарајуће методе. Избор индикатора је вршен
према њиховој доступности и усклађености са системом индикатора који се користе у
Европској Унији (Европска агенција за животну средину - EEA) и Организацији за
европску безбедност и сарадњу (OECD).
Начин одлучивања је заснован на интегрисању стратешке процене у израду
ПДР-а што је резултирало уважавањем и укључивањем резултата до којих се дошло у
току стратешке процене у нацрт ПДР-а.
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9. ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ I: ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ СПУ
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11);
o Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр.
135/04, 36/09 и 72/09);
o Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10);
o Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
РС", број: 135/04 и 36/09);
o Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину ("Службени гласник РС", бр.114/08);
o Закон о управљању отпадом (Службени гласник Р Србије бр. 36/09 и
88/10);
o Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник Р.С.“, бр.
92/10);
o Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Р Србије бр. 36/09);
o Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
("Сл.гласник РС", бр 11/ 10 и 75/10);
o Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у
ваздуху ("Сл. гласник РС" бр. 71/10 и 16/11)
o Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр
36/09 и 88/10);
o Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о
мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр.72/10);
o Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл.
гласник РС“, бр.72/10);
o Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке
у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.75/10);
o Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09) ·
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/10 и
91/10-исправка)
o Правилник о категоризацији заштићених
("Службени гласник РС", бр. 81/10);

природних

добара
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o Закон о транспорту опасног терета ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010)
o Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и
методологији израде извештаја о безбедности и плана заштите од
удеса ("Сл. гласник РС", бр. 41/2010)
o Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и
критеријумима за одређивање врсте документа које израђује
оператер севесо постројења, односно комплекса („Сл. гласник РС“,
бр. 41/2010)
o Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног
отпада („Службени гласник РС“, број 92/10)
o Листа отрова разврстаних у групе ("Службени лист СРЈ", бр.
91/2008)
o Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 39/93,
44/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005)
o Уредба о заштити природних реткости ("Службени гласник РС",бр.
50/93, 93/93)
o Правилник о регистру заштићених објеката природе ("Службени
гласник РС", бр. 30/92)
o Правилник о категоризацији заштићених
(„Службени гласник РС“, бр. 30/92)

природних

добара

o Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10).
o Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у
водама и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.
67/11);
o Закон о режиму вода („Службени гласник РС", бр. 59/98)
o Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС", бр.
92/2008)
o Правилник о опасним материјама у водама ("Службени гласник РС",
бр. 31/82)
o Правилник о класификацији вода („Службени гласник РС", бр. 5/68)
o Уредба о категоризацији водотока („Службени гласник РС", бр. 5/68)
o Правилник о техничко-технолошким решењима, која омогућавају
несметану комуникацију дивљих животиња („Службени гласник
РС“, бр. 72/2010)
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o Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени. лист
СРЈ“, бр. 42/98, 44/99)
o Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог тестирања
(„Службени гласник РС", бр. 23/94)
o Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности
(„Службени лист СРЈ“, бр. 36/09)
o Правилник о границама радиоактивне контаминације животне
средине и о начину спровођења деконтаминације („Службени лист
СРЈ”, бр. 9/99)
o Правилник о границама излагања
(„Службени лист СРЈ“, бр. 32/98)

јонизујућим

зрачењима

o Правилник о начину и условима, сакупљања, чувања, евидентирања,
складиштења, обрађивања и одлагања радиоактивног отпадног
материјала ("Службени лист СРЈ", бр. 9/99)
o Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр.36/2009 i 88/20)
o Закон о шумама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10)
o Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 и 41/09);
o Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и
методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2010).
o Закон о рударству и геолошким истраживањима „Службени гласник
Р“, бр. 88/2011);
o Правилник о садржини документације која се односи на
хидрогеолошке и инжењерско-геолошке подлоге „Службени гласник
СР“, бр. 26/84)
o Правилник о критеријумима на основу којих се одређује
потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних
сировина „Службени гласник РС“, бр. 51/96)
o Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.
111/09);
o Правилник о садржини, начину и поступку израде планских
докумената („Сл. гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11).
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ПРИЛОГ II: СПИСАК ТАБЕЛА
1.

Хидропотенцијал на подручју општине Мали Зворник

2.

Подаци достављени министарству у складу са Уредбом о врстама
загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне
средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде
("Сл. Гласник РС", бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012)

3.

Извод из списка станица

4.

Извод из Извештаја за 2012.год. АЖС

5.

Максимално
регистроване концентрације приоритетних
супстанци на мерним местима у 2011. години (1.део)

6.

Станице за испитивање квалитета воде реке Дрина узводно и низводно од М.
Зворника

7.

Дозвољени ниво буке

8.

Границе изложености електричним и магнетним пољима 50/60 Hz

9.

Општа питања и проблеми од значаја за стратешку процену

хазардних

10. Захтеви и услови/ мишљења/ обавештења надлежних установа
11. Посебни циљеви СПУ
12. Избор индикатора према циљевима Стратешке процене
13. Процена утицаја варијантних решења на животну средину
14. Утицај планских решења на циљеве стратешке процене утицаја
15. Вредновање карактеристика утицаја
16. Поступак стратешке процене
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ПРИЛОГ III: СПИСАК СЛИКА
1. Блок дијаграм за процес одлучивања о стратешкој процени
2. Локација МХЕ „Роповић“
3. Објекти МХЕ „Роповић“
4. Mрежа станица површинских вода слива реке Дрине
5. Општина М. Зворник и положај мини хидроелектрана
6. Положај МХЕ “Роповић”
7. Каменолом “Равнаја”
8. Анализе суспендованих честица (закључак мерења за кречану из Извештаја о

мониторингу и квалитету ваздуха)
9. Извод из извештаја анализе индустријских отпадних вода
10. Река Дрина
11. Извори и зоне нејонизујућег зрачења
12. Приказ рада хидроелектране
13. Схема поступка одлучивања о Извештају о СПУ

ПРИЛОГ IV: СПИСАК ГРАФИКОНА
1. Пројекција

изградње капацитета за производњу електричне енергије
коришћењем ОИЕ до 2030.год.

2. Састав отпада у М.Зворнику (Регионални план управљања отпадом, REC

2004.)
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